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Regulamento para os resumos e a forma de apresentação dos  
trabalhos enviados  
 
1. O envio de resumos fica aberto a todos os profissionais de Saúde e outros interessados 
nesta área para serem apresentados sob a forma de Apresentação Oral (AO) ou Poster (P).  
2. Só serão aceites comunicações de casos clínicos dentro do âmbito da Reumatologia 
Pediátrica e seu diagnóstico diferencial.  
3. Número máximo de autores para cada Apresentação Oral ou Poster – 6.  
4. O primeiro autor deverá estar obrigatoriamente inscrito na 5ª RCC da SRP-SPP.  
5. A forma de apresentação, em Apresentação Oral ou em Poster, será da escolha da 
comissão organizadora (CO); contudo será respeitada a vontade dos autores se a mesma não 
contrariar a opinião da CO.  
6. A Apresentação Oral será feita por um único autor e terá a duração máxima de 10 minutos 
+ 5 minutos de discussão.  
7. A apresentação de cada Poster pelo primeiro autor  terá a duração máxima de 3 minutos 
8. O resumo deve indicar o título, nome próprio e apelido dos autores (sem iniciais ou títulos 
académicos), profissão, instituição, endereço postal, e-mail, telefone/telemóvel do primeiro 
autor.  
9. O título deve ser em maiúsculas e sem abreviaturas; no resumo e na apresentação deverá 
obrigatoriamente constar:  
a) Casos clínicos: Introdução, Descrição do(s) caso(s) clínico(s); Discussão;  
Será opcional a inclusão de bibliografia nos resumos  
10. O texto do corpo do resumo terá no máximo 400 palavras, em Arial 11, entrelinhas de 
1,5, texto justificado.  
11. Dimensão do Poster: 110 cm de altura por 90 cm largura; deve ser colocado na sala na 
véspera ou manhã da apresentação.  
12. Envio de resumos:  
a) Os resumos devem ser enviados por correio electrónico, em documento anexo Microsoft 
Word, através da opção abstracts na página www.asic.pt ou opcionalmente para o e-mail 
congressos@asic.pt.  
b) O nome do ficheiro Word será igual ao do trabalho mas sem acentos, cedilhas ou espaços.  
c) Data limite de envio de resumos: 20  de Maio de 2013   


