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Regras para submissão de resumos 

 

1. As comunicações não podem exceder as 300 palavras, sem contar com o título; 

 

2. Os resumos devem estar estruturados da seguinte maneira: título, objetivos, método, resultados e conclusão. 

Não devem ser incluídas tabelas, imagens, nem símbolos pouco usuais. 

 

3. O prazo de submissão dos resumos é 05 de outubro de 2020. Os resumos têm de ser enviados dentro do prazo 

estabelecido. Resumos enviados para além da data não serão considerados. 

 

4. Os resumos têm de ser originais e não podem ter sido já apresentados em qualquer outro Congresso. 

 

5. Os resumos devem ser enviados em Português ou Inglês e só podem ser submetidos através da plataforma. 

 

6. Especifique qual o modo de apresentação preferencial (Comunicação Oral, Poster ou Vídeo) e a área de 

trabalho: Base do Crânio, Ciências Básicas, Coluna, Funcional, Hidrocefalia, Oncologia, Pediatria, Trauma, Vascular, 

Outros. 

 

7. O envio de um resumo implica a autorização por parte dos seus autores para que o resumo possa vir a ser 

publicado, nomeadamente na SINAPSE. 

 

8. Após submissão do resumo através da plataforma, o autor deverá receber uma confirmação através do correio 

eletrónico que inclui um número de identificação do resumo e qual o texto recebido. 

 

9. Os resumos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios: Qualidade do resumo; Pertinência 

Científica; Validade Metodológica; Relevância dos Resultados; Conclusões Justificadas. 

 

10. O Comité Científico determinará qual o modo de apresentação do resumo, tendo em conta a preferência do 

autor. 

 

11. O autor do resumo compromete-se a que todos os autores conhecem o conteúdo antes deste ser submetido 

para avaliação. 

 

12. Os resumos cujo nome dos autores esteja no título ou corpo do trabalho não serão aceites, uma vez que a 

avaliação é cega. 

 

13.   O autor/apresentador será informado da aceitação, ou não, do trabalho, por correio eletrónico. 

 

14. As apresentações orais dispõem de 8 minutos para apresentação e 2 minutos para discussão. 

 

15. O autor/apresentador de uma comunicação aceite tem de estar inscrito no Congresso até 20 de 

novembro. O e-mail do envio do resumo deverá ser o mesmo da inscrição. 
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