REGULAMENTO PARA O CONCURSO DE POSTERS E COMUNICAÇÕES LIVRES
O Hospital Veterinário Montenegro convida todos os médicos veterinários a submeterem
resumos de Comunicação Livre e/ou Poster, para apresentação no XV Congresso
Hospital Veterinário Montenegro.
As comunicações científicas têm sido de uma qualidade extremamente elevada e são,
sem dúvida, um orgulho para a classe tendo reunido 85 submissões no ano transato, o
maior número desde sempre. É nosso objetivo continuar a premiar os melhores
trabalhos científicos que refletem o elevado nível da investigação em medicina
veterinária realizada em Portugal.
Nesta edição pretendemos homenagear o Professor. Miguel Faria que sempre foi um
membro ativo na organização deste evento, razão pela qual criamos o Prémio Científico
Professor Miguel Faria para a melhor comunicação livre. A apresentação vencedora
será anunciada no palco do pavilhão e o respetivo prémio entregue ao vencedor pela
família do Professor Miguel Faria. Ao vencedor do Concurso Científico para melhor
comunicação oral reportando um trabalho de investigação será atribuído um prémio
monetário de 1000€.
Adicionalmente, ao vencedor do Concurso Científico para melhor poster será atribuído
um prémio monetário de 350€.
Todos os posters e comunicações livres submetidos dentro do prazo e aceites para
apresentação no congresso terão o respetivo resumo publicado nos proceedings do
congresso e participarão no concurso científico, sendo avaliados por um júri que
determinará os trabalhos vencedores.
De forma a assegurar uma adequada revisão científica, todos os resumos de
comunicações livres e posters terão que ser submetidos até ao dia 30 de Novembro de
2018.
Os resumos enviados nesta fase de candidatura não poderão ter qualquer elemento que
permita a identificação dos seus autores, já que a comissão científica terá que proceder
a avaliação “cega” das propostas. Nesse sentido, seguem-se as normas para
elaboração dos resumos das comunicações livres e posters, as quais deverão ser
cumpridas por todos os autores.
1.

As comunicações livres e posters a concurso deverão reportar:







Trabalhos experimentais ou de investigação clínica recentes.
Resultados preliminares de trabalhos experimentais.
Revisão de casos clínicos ou trabalhos clínicos retrospetivos, cujo número de
amostragem, inovação de conceitos ou originalidade de resultados possa
justificar a sua apresentação.
Apenas serão aceites relatos de casos clínicos isolados se os mesmos
representarem uma solução ou abordagem original face aos conceitos atuais da
Medicina Veterinária e nesse caso é aconselhada a sua apresentação em
formato poster.
Não serão aceites comunicações ou posters com trabalhos de revisão
bibliográfica.

2.
Todos os dados apresentados deverão ser originais e da responsabilidade dos
autores da apresentação.

3.
Até à data limite de submissão, o trabalho não deverá ter sido publicado/aceite
para publicação ou apresentado/aceite para apresentação em outro congresso, ou
reunião científica.
4.
Para que seja possível a apreciação cega dos resumos das comunicações e
posters, a candidatura deverá ser feita por e-mail com dois ficheiros distintos em
anexo:
a) Um dos ficheiros (documento em formato PDF) deverá conter apenas o resumo
do trabalho (sem qualquer identificação dos autores ou instituições) em texto
corrido e deverá ser identificado do seguinte modo: “Título do trabalho Resumo”. (Exemplo: A TTTT como uma nova abordagem ao tratamento
cirúrgico de casos de luxação medial da rótula grau I e II - resultados preliminares
dos primeiros 109 casos – Resumo). Este ficheiro será disponibilizado à
Comissão Científica para avaliação da candidatura.
b) Um segundo ficheiro (documento em formato PDF) deverá conter o título do
trabalho e a identificação dos autores/instituições a que pertencem e deverá ser
identificado do seguinte modo: “Título do trabalho - Autores”. (Exemplo: A
TTTT como uma nova abordagem ao tratamento cirúrgico de casos de luxação
medial da rótula grau I e II - resultados preliminares dos primeiros 109 casos –
Autores). Este ficheiro não será disponibilizado à Comissão Científica.
5.
Os resumos descritos no ponto 4. a) deverão ser escritos em português,
espanhol ou inglês e deverão respeitar um limite máximo de 500 palavras e citar um
máximo de 4 fontes bibliográficas (norma APA). O título e o texto do resumo não
devem
conter
informações
que
possibilitem
a
identificação
de
autores/instituições. A primeira linha do resumo deverá ser constituída pelo TÍTULO
DA APRESENTAÇÃO em letras maiúsculas. O formato do resumo é flexível, mas
deverá conter uma introdução onde se indique a relevância do tema e deverá ainda
conter informação sobre os objetivos do trabalho, metodologia, resultados e
conclusões.
6.
No documento referido no ponto 4. b), para além identificação dos
autores/instituições deve ainda ser indicado o nome completo do primeiro autor e
respetivos contactos (endereço postal, endereço eletrónicos e número de telemóvel). O
primeiro autor deverá declarar que o trabalho não foi apresentado/aceite em outro
congresso/reunião de âmbito nacional e deverá ser explicitado o conflito de interesses
de algum dos autores em relação ao trabalho efetuado.
7.
O envio dos dois ficheiros deverá ser feito por uma mensagem de correio
eletrónico para cientifico.hvm@gmail.com.
8.
O assunto da mensagem de correio eletrónico deverá ser “Submissão de
resumo para comunicação oral” ou “Submissão de resumo para poster”.
9.
Não serão aceites resumos que não respeitem as normas previamente
enunciadas.
10.

A data limite para apresentação dos resumos será 30 de Novembro de 2018.

11.
A comissão científica irá proceder à avaliação dos resumos submetidos de forma
a selecionar os trabalhos aceites para apresentação oral no XV Congresso Hospital
Veterinário Montenegro. A decisão da Comissão Científica poderá ser:




Aceite a concurso como comunicação oral/ poster.
Recusado

12.
Os autores dos trabalhos serão contactados pelo presidente da Comissão
Científica até ao dia 28 de Dezembro de 2018 e informados da decisão final, bem como
das sugestões/correções a realizar.
13.
Para os trabalhos aceites como comunicação oral/poster, será posteriormente
solicitada a versão final do resumo, com as correções necessárias e com a inclusão dos
autores e filiação no formato pretendido para publicação.
14.
Atendendo à necessidade de avaliação e seleção por parte da comissão
científica de todos os resumos recebidos, não será aceite a concurso nenhum resumo
de comunicação ou poster submetido após essa data.

