REGULAMENTO TRABALHOS CIENTÍFICOS

São aceites até 03 de setembro de 2018 trabalhos científicos para apresentação no 10.º
Congresso Nacional de Senologia, de 11 a 13 de outubro, no Centro de Congressos de Aveiro.
A submissão apenas pode ser feita online no site www.congressonacionalsenologia.pt, sendo
necessário um registo prévio na área de submissão de trabalhos. Os autores deverão utilizar o
template de resumo fornecido pela organização. A aceitação dos trabalhos submetidos
pressupõe a consequente inscrição do primeiro autor ou do autor responsável até à data limite
de inscrição no congresso via online, dia 28 de setembro.
Os candidatos que beneficiem de Educational Grants SPS ficam automaticamente inscritos no
congresso.
São elegíveis para Educational Grants as candidaturas de internos e jovens especialistas (< 40
anos), das áreas de Radiologia, Cirurgia, Oncologia Médica, Radioterapia e Disciplina Básica. As
candidaturas estarão abertas até 22 de setembro. Os candidatos interessados devem consultar
o respetivo regulamento.

Submissão
Para proceder à submissão, os candidatos devem criar uma conta de utilizador no menu
“Trabalhos Científicos”, na secção “Submissão de Trabalhos”. Acedida por password, a gestão
da conta é da inteiramente responsabilidade do candidato, que nela poderá substituir o ficheiro
do resumo sempre que necessário, até à data limite de aceitação dos trabalhos, 03 de setembro.
Findo o prazo, o acesso às contas será bloqueado, sendo a versão submetida até à data
considerada a final.
Todos os trabalhos submetidos deverão estar enquadrados com a temática do congresso e
apresentar um conteúdo científico original e inovador.
Todos os resumos apresentados serão submetidos a apreciação anónima ao júri, pelo que não
deverão conter no seu texto referências que permitam identificar nem os autores, nem o
serviço/hospital de origem.
Para apresentação de candidatura é necessário preencher os seguintes campos/requisitos:
- Dados do candidato;
- Título do trabalho com um máximo de 90 caracteres;
- Resumo do trabalho, em português ou inglês, com um limite de 5.500 caracteres (incluindo
espaços).
O resumo submetido deverá conter os seguintes elementos:
- Objetivos;
- Material e métodos;
- Resultados;
- Conclusão;
- Bibliografia.

Seleção de trabalhos
Dos trabalhos candidatos e aceites, os júris farão uma seleção dos dois melhores resumos por
categoria a prémio para comunicação oral, numa sessão integrada no programa do 10.º
Congresso Nacional de Senologia.
Os candidatos serão contactados pela organização a comunicar a sua seleção ou não. Todos os
trabalhos aceites devem ser apresentados em formato eletrónico de poster (eposter). Para esse
efeito, a organização fornecerá o template no email de contacto com os autores.
Os resultados serão comunicados, via e-mail, a partir de 21 de setembro, ao autor responsável
dos trabalhos selecionados.
Os candidatos poderão, igualmente, contactar o secretariado, através do endereço de email
spsenologia@lpmcom.pt

Categorias
- Radiologia
- Cirurgia
- Oncologia Médica
- Radioterapia
- Disciplina Básica

Apresentação Posters
Os eposters destinam-se a ser objeto de exposição em espaço na área de realização do evento,
de 11 a 13 de outubro, correspondente à duração do 10.º Congresso Nacional de Senologia.
O envio dos eposters deve ser feita no período identificado pela organização no email de
contacto com o autor. Os eposters serão organizados de acordo com a sua categoria.
Durante o congresso, o júri fará uma visita à área de exposição pelo que deve estar presente o
autor responsável ou um outro autor previamente designado, para os efeitos de discussão de
poster. O júri irá atribuir o prémio de melhor poster, excluindo os trabalhos já previamente
selecionados para comunicação oral.

Júris
O júri dos trabalhos é designado pela Comissão Organizadora do 10.º Congresso Nacional de
Senologia.
Os critérios de avaliação dos trabalhos são os seguintes:

- Enquadramento;
- Metodologia;
- Volume da Amostra;
- Conteúdo científico relevante;
- Criatividade;
- Inovação;
- Interesse.
Os júris são soberanos, pelo que não haverá lugar a qualquer tipo de recurso.

Comunicações Orais
O júri escolherá os dois melhores trabalhos de cada categoria para Comunicação Oral. Os
autores serão previamente informados da data e horário da sessão, devidamente identificada
no programa do 10.º Congresso Nacional de Senologia.
Os autores dos trabalhos devem preparar a apresentação para 7 minutos, seguidos de um
período de 3 minutos de discussão.
As apresentações deverão ser elaboradas no template de powerpoint enviado no email de
contacto da organização e entregues, em suporte digital, no dia 11 de outubro, até às 17h00, no
Secretariado. As apresentações devem estar identificadas com o título do trabalho, nome
completo do orador e telefone de contacto.

Autores
O grupo de autores dos trabalhos não poderá ter mais de oito elementos.
À data limite de inscrição via online, dia 28 de setembro, pelo menos o primeiro autor ou o autor
responsável deverá estar inscrito no evento.
Será emitido um certificado com o nome de todos os autores identificados na submissão de
trabalhos.
São aceites apenas trabalhos científicos de carácter individual ou de grupos de trabalho de um
serviço ou instituição de saúde, não sendo considerados trabalhos de índole comercial.

Incentivo e Prémios
Para cada uma das categorias serão atribuídas distinções no final do Congresso. Será atribuído
um prémio monetário e diploma de vencedor ao trabalho que obtiver a melhor classificação na
apresentação da comunicação oral. A comunicação oral classificada em segundo lugar recebe
um certificado de menção honrosa.
O trabalho votado pelo júri como melhor poster recebe um prémio monetário e certificado.
Não haverá lugar à acumulação de prémios.

Prémios por Categorias
- Melhor Trabalho em Radiologia: 1.000,00 € (mil euros)

- Melhor Trabalho em Cirurgia: 1.000,00 € (mil euros)
- Melhor Trabalho em Oncologia Médica: 1.000,00 € (mil euros)
- Melhor Trabalho em Radioterapia: 1.000,00 € (mil euros)
- Melhor Trabalho em Disciplina Básica: 1.000,00 € (mil euros)
- Melhor Poster: 500,00 € (quinhentos euros)

Nota
O não cumprimento destas normas constituirá critério de exclusão.
Serão certificados todos os trabalhos aceites e apresentados no evento.
A deliberação sobre casos omissos, a que o presente regulamento não dê resposta, será da
responsabilidade da entidade organizadora.
Os autores autorizam, desde logo, a organização a publicar os seus resumos no livro de abstracts
e em todos os meios de divulgação médica que esta entenda como pertinentes.

