
 

NORMAS PARA A SUBMISSÃO DOS RESUMOS 

1.1 Data limite de submissão dos resumos: 12 de abril de 2020; 

1.2 Os resumos deverão ser submetidos em formato word, com o tipo de letra Arial, tamanho 

11 e deverá conter no máximo 500 palavras (não incluindo título e autores). Qualquer outro 

formato será motivo de exclusão do resumo; 

1.3 Os autores deverão ser apresentados da seguinte forma: 1º autor sublinhado com o 

respetivo e-mail de contacto seguido do nome dos co-autores; 

1.4 Cada participante apenas poderá submeter cinco resumos como 1º autor; 

1.5 Apenas podem existir quatro co-autores por trabalho; 

1.6 Podem ser enviados resumos sobre qualquer tema orientado para a Medicina Geral e 

Familiar, de acordo com as seguintes categorias: 

a) Relato de Caso Clínico; 

b) Relato de Prática; 

c) Revisão de Tema; 

d) Investigação Clínica e Epidemiológica; 

e) Avaliação e Melhoria Contínua da Qualidade. 

1.7 Os resumos deverão ser estruturados de acordo com os seguintes tópicos 

a) Relato de Caso Clínico: Enquadramento Teórico, Descrição do Caso, Discussão/Conclusão; 

b) Relato de Prática: Introdução, Objetivo(s), Pertinência, Descrição, Discussão/Conclusão; 

c) Revisão de Tema: Introdução e Objetivo(s), Metodologia, Resultados, 

Discussão/Conclusão; 

d) Investigação Clínica e Epidemiológica: Introdução e Objetivo(s), Metodologia, Resultados, 

Discussão/Conclusão; 

e) Avaliação e Melhoria Contínua da Qualidade: Introdução, Objetivo(s), Metodologia, 

Resultados, Discussão/Conclusão. 

1.8 Cada um dos itens deve ser iniciado num novo parágrafo, não havendo necessidade de o 

enunciar especificamente; 

1.9 O primeiro autor deve estar inscrito nas I Jornadas de Medicina Geral e Familiar da Lezíria 

e VI Encontro de Internos de Medicina Geral e Familiar da Lezíria; 

V 



 
1.10  Os resumos aceites para comunicação oral/exposição de posters serão notificados por e-

mail até 16 de maio de 2020. 

 

Posters 

2.1. O poster deverá ter orientação vertical e as seguintes dimensões: 80x60cm; 

2.2. O(s) autor(es) deverão estar devidamente identificados, assim como o seu local de trabalho 

e contacto; 

2.3. Os posters devem ser enviados por email para eimgfl@amilmgf.pt até ao dia 2 de junho de 

2020; 

2.4. Durante o primeiro dia do encontro, serão eleitos os três melhores posters para serem 

apresentados oralmente durante o dia 5 de junho de 2020. O autor dispõe de 5 minutos 

para apresentação do trabalho, aos quais se seguirão 5 minutos de discussão. 

 

Comunicações Orais  

3.1. A apresentação deverá ser realizada em formato PowerPoint (em modo de compatibilidade 

97-2003); 

3.2. O trabalho a ser apresentado deverá ser enviado por email para eimgfl@amilmgf.pt até ao 

dia 2 de junho de 2020; 

3.3. O autor dispõe de 10 minutos para apresentação do trabalho, aos quais se seguirão 5 

minutos de discussão. 
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