3º Evento Científico VMER/ SU
Unidade Local de Saúde de Castelo Branco

Regulamento para a submissão de comunicações orais
No âmbito da realização do 3º Evento Científico organizado pela Viatura Médica de Emergência e
Reanimação (VMER) e Serviço de Urgência (SU), da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco
(ULSCB), a Comissão Organizadora do Evento, convida todos os interessados à submissão de
candidaturas, a serem enviadas para o e-mail: eventocientificovmer@gmail.com, acompanhadas pela
Ficha de Resumo da Comunicação Oral.

Condições gerais da candidatura

1 - Os trabalhos a submeter deverão enquadrar-se nos temas, aprovados pela Comissão Científica
do evento:
- Cuidados ao doente urgente/ emergente em regime intra-hospitalar;
- Cuidados ao doente urgente/ emergente em regime extra-hospitalar;
- Formação em urgência/ emergência;
- Casos clínicos relevantes relacionados com doentes urgentes/ emergentes.
2 - São apenas aceites candidaturas para apresentação de comunicação oral;
3 - As Fichas Resumo submetidas, serão apreciados pela Comissão Científica, que decidirá quanto à
sua aceitação para apresentação como comunicação oral, de acordo com os critérios
previamente definidos;
4 - Para a adequada revisão das Fichas Resumos submetidos à avaliação da Comissão Científica, é
imperioso o cumprimento dos seguintes requisitos:
- Os trabalhos submetidos devem ser originais e não devem ser previamente apresentados ou
publicados em outros eventos, reuniões ou revistas;
- O(s) autor(es) pode(m) submeter mais do que um trabalho, até um máximo de 2, desde que os
mesmos não contenham dados iguais ou semelhantes;

-

Todas

as

candidaturas

deverão

ser

submetidas

via

correio

eletrónico

eventocientificovmer@gmail.com, até às 23h59 m, do dia 30 de abril de 2019;
- Não serão aceites candidaturas enviadas por qualquer outro meio;
- Será permitido um número máximo de cinco autores por cada trabalho submetido;
- Na candidatura deve constar o nome e contacto do autor que será responsável pela
apresentação do trabalho;
- Não será efetuado o reenvio de resumos ao(s) autor(es) para correção e posterior reanálise
pela Comissão Científica;
- O autor indicado como responsável pela apresentação do trabalho será informado sobre a
aceitação do mesmo, através de correio eletrónico, até ao dia 10 de maio de 2019;
- Pelo menos um autor terá de estar devidamente inscrito no 3º Evento Científico VMER/ SU,
até ao dia 11 de maio de 2019. A ausência desta condição determina a eliminação da
comunicação do programa do Evento.

Orientações Gerais – Submissão de Ficha Resumo da Comunicação Oral

- A Ficha Resumo deverá ser redigida em português;
- A Ficha Resumo deverá ser submetida em formato “Word”, através de ficha de submissão de
comunicação livre disponibilizada, tipo de letra “Arial”, tamanho 11, espaçamento a 1,5 e
enviado

em

formato

PDF

para

o

endereço

de

correio

eletrónico

eventocientificovmer@gmail.com, mencionando no assunto : Submissão de Ficha Resumo de
Comunicação Oral para o 3º Evento Científico VMER/ SU;
- O resumo deverá conter um máximo de 400 palavras, apresentando os seguintes componentes:
Título, introdução, objetivos, metodologia, resultados e conclusão;
- Além dos componentes referidos no ponto 3, o resumo deverá incluir o máximo de 5 palavraschave que caracterizam o trabalho, o máximo de 10 referências bibliográficas (de acordo com
a norma APA – 6ª Edição), o(s) nome(s) do(s) autor(es), afiliação institucional, categoria
profissional, endereço de correio eletrónico e entidade(s) financiadora(s) se existirem;
- A apresentação das Comunicações Orais será efetuada em português.

Orientações Gerais – Apresentação de Comunicação Oral no Evento

- A construção deve seguir o planeamento de uma comunicação científica, em formato eletrónica,
compatível com o programa Microsoft PowerPoint;
- Deve haver a preocupação de incluir na introdução um enquadramento teórico do tema e os
objetivos do estudo, na metodologia a descrição dos participantes, dos instrumentos usados e
dos procedimentos empregues, nos resultados deve ser formulada a sua análise e discussão, e
na conclusão deve haver referencia às principais conclusões e implicações do estudo;
- O tempo de apresentação para cada Comunicação Oral é de 8 minutos, seguido de 2 minutos
para discussão;
- Deverá enviar a apresentação final da Comunicação Oral, até ao dia 15 de maio de 2019, para
o correio eletrónico do 3º Evento Científico VMER/ SU: eventocientificovmer@gmail.com

Avaliação das candidaturas

1 - A avaliação das Fichas Resumo submetidas será efetuada por júri a designar, de entre os
elementos da Comissão Científica;
2 - A avaliação a que se refere este ponto atenderá os seguintes critérios:
- Concordância com os requisitos definidos neste regulamento, nomeadamente os temas
previstos e elencados;
- Interesse do tema para a Saúde, o exercício das profissões que dela fazem parte e para a
valorização profissional;
- Conteúdo cientificamente relevante;
- Metodologia científica utilizada;
- Criatividade e inovação;
- É reservado ao júri o direito de não aceitar o resumo enviado, se não respeitar as regras
indicadas e/ou não tiver a qualidade para ser apresentado no evento científico;
- Da decisão do júri não haverá lugar a recurso;

- A Comissão Organizadora, em consenso com a Comissão Científica, garante a apresentação
dos trabalhos cujos resumos tenham obtido parecer favorável;
- Os conteúdos das comunicações são da responsabilidade dos seus autores;
- A submissão dos trabalhos para o evento não permite a utilização dos mesmos para outros fins,
sem a autorização dos autores.

P`la Comissão Organizadora do 3º Evento Científico VMER/ SU
da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco

___________________________________________

