
 
 
REGULAMENTO SUBMISSÃO DE ABSTRACTS – CASOS CLÍNICOS e POSTERS 
 
A Comissão Organizadora das Jornadas da Diabetes do Alentejo decidiu 
criar um espaço para apresentação e discussão de Casos Clínicos e Posters 
na área da diabetologia. 
 
Poderão candidatar-se médicos, enfermeiros ou técnicos, que trabalhem na 
área da diabetologia ou qualquer outra área da medicina. 
 
Será constituído um júri que fará a seleção prévia dos trabalhos submetidos e 
que no local fará a moderação e avaliação dos mesmos. 
 
Guidelines para submissão de Abstrats: 

• Os abstracts poderão ser submetidos sob a forma de poster ou caso 
clinico (o autor deverá informar qual o tipo de trabalho que se propõe 
apresentar poster ou caso clinico); 
 

• Deverá ser escolhido um titulo para o trabalho que identifique com 
clareza o seu conteúdo; 

 
• Evitar abreviaturas no título. As abreviaturas apenas poderão ser 

utilizadas no texto, após uma utilização da palavra por extenso; 
 

• O nome dos autores e o local de trabalho deverão ser informados. 
Contudo habilitações literárias, títulos académicos, morada e 
conhecimentos adicionais deverão ser omitidos; 

 
• Os resumos deverão seguir obrigatoriamente a seguinte estrutura: 

Objectivos; Metodologia; Resultados e Discussão/Conclusões; 
 

• Na submissão dos resumos, o título do trabalho poderá conter no 
máximo de 20 palavras e o resumo será limitado a um máximo de 300 
palavras; 

 
• Por favor assegure-se de que no seu abstract não existem erros 

científicos, de escrita ou gramática uma vez que serão avaliados 
exatamente como estão submetidos; 
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• Para avaliação do trabalho, é imprescindível que o autor dos 
trabalhos efetue a sua inscrição no Congresso; 

 
• Não serão aceites resumos que não estejam de acordo com as regras 

estabelecidas; 
 

• Todos os trabalhos aprovados serão apresentados nas Jornadas da 
Diabetes do Alentejo. 

 
A submissão de trabalhos deverá ser enviada para o endereço 
isabelmoita@getdone.pt, até ao dia 28 de Dezembro de 2014. 
 
O formato final dos Casos Clínicos será em power point com duração 
máxima de apresentação de 10 minutos e 5 minutos para a discussão. 
 
Os trabalhos aceites sob a forma de poster deverão ser expostos na manhã 
do primeiro dia das Jornadas em horário a indicar. O formato dos posters 
deverá obedecer a medida de 80cm de largura X 110cm de altura. 
 
Os autores das apresentações selecionadas serão informados até ao dia 12 
de Janeiro de 2015. 
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