O ABC - Algarve Biomedical Center, visando fomentar a Investigação nas áreas das Ciências da Saúde,
criou o prémio III JORNADAS ABC, tendo o mesmo sido regulamentado como segue:
1.

Este prémio terá três categorias: à melhor comunicação de investigação
fundamental; à melhor comunicação de investigação clínica; e ao melhor poster.

2.

O valor dos prémios será utilizado no pagamento de despesas de deslocação a
reunião/congresso de cariz científico, preferencialmente onde se apresente
comunicação, constituindo desta forma um apoio ao investigador. O limite máximo
de despesas poderá ir até ao montante de 500€.

3.

Às Jornadas ABC poderão ser submetidas comunicações de 2 tipos: comunicação
livre e poster, desde que o primeiro autor do trabalho esteja inscrito nas
JORNADAS.

4.

As mesmas deverão ser submetidas sob a forma de resumos e exclusivamente por
via informática através do site www.abcmedicalg.pt sendo a data limite para
submissão dos resumos o dia 23 de Março até às 18h00.

5.

Todos os resumos deverão obrigatoriamente conter: título, autores,
instituição(ões) e serviço(s), autor correspondente e respectivo contacto (e-mail),
tipo de apresentação (comunicação oral ou poster). O mesmo deverá explicitar o
objectivo ou introdução, material e métodos, resultados e discussão/conclusão. O
texto do resumo terá um limite de 1500 caracteres.

6.

As comunicações livres seleccionadas serão apresentadas em mesa redonda, como
comunicação oral com 10 minutos de apresentação e 5 minutos de discussão. As
comunicações livres não seleccionadas para mesa redonda, poderão ser
apresentadas sob a forma de poster,.

7.

Os autores correspondentes serão informados da decisão do júri de aceitação da
apresentação dos seus trabalhos e sob que forma, até ao dia 25 de Março de 2019.

8.

Os posters submetidos, que não poderão ter mais de 120 x 90cm como medidas
máximas, serão apresentados ao júri, em sessão própria, dispondo os autores de 3
minutos para o fazer. O júri seleccionará os 3 melhores posters, de onde sairá o
premiado, que serão apresentados e discutidos na sessão dos melhores posters.
Nesta apresentação oral do poster, passível de ser convertida em powerpoint, o
autor disporá até 7 minutos, com 3 minutos de discussão.

9.

Os resumos dos trabalhos serão publicados na revista Algarve Médico.

10.

Casos omissos neste regulamento serão submetidos à apreciação do júri, cuja
decisão é soberana.

