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NORMAS GERAIS DO ABSTRACT: 

Idioma - obrigatório em Inglês pois serão publicados na revista CCLM. 

Nome do 1º Autor/apresentador: sublinhado (obrigatória a inscrição na Reunião) 

Co-autores: preencha com o nome dos autores que contribuíram para a realização do trabalho 
científico. Nota: após submissão, não será possível retificar/incluir/retirar nome de autores. 

Afiliação: nome da instituição ou hospital ao qual o autor está afiliado. 

E-mail e contacto: indique um endereço de e-mail válido e um número de telefone direto. 

Título do abstract: descritivo mas curto. Escrito em letras maiúsculas e não exceder os 140 caracteres. 

 Tema e Tipo de Trabalho: 

 A(s) área(s) científica(s) (pode haver mais do que uma no mesmo trabalho): 
o Hematologia 
o Citometria 
o Hemostase 
o Química ClínicaImunologia 
o Microbiologia 
o Genética 
o Outras (Qualidade, organização, outras) 

 
 O tipo de trabalho: 

o Trabalho de investigação 
o Avaliação / Comparação de Métodos 
o Caso clínico 
o Casuística 
o Outros 

 

Fontes: Calibri – Título tamanho 14, corpo tamanho 11. 

Nº Carateres: não exceder os 2000 caracteres, sem espaços. 
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   ESTRUTURA E CONTEÚDOS DOS TRABALHOS: 

 Regras gerais: 
o Siglas e abreviaturas definidas 
o Não colocar o nome da instituição no corpo do abstract (resumo) 
o Respeitar a fonte e número limite de caracteres 

 Trabalhos de investigação e Avaliação ou comparação de métodos: 
 Título – descritivo mas curto 
 Introdução (opcional) – contextualização do trabalho 
 Objectivo - definido de forma clara 
 Se estudo de métodos, definir limites de aceitação com base em especificações de 

qualidade. Não basta tirar conclusões de significância estatística, é necessário dizer se um 
novo método é adequado clinicamente (por exemplo, e se for o caso, pode substituir um já 
existente). 

 Materiais e Métodos – bem definidos, por exemplo, não basta indicar o nome do software 
estatístico, é necessário referenciar os testes utilizados 

 Resultados – facilmente interpretáveis 
 Discussão (opcional) 
 Conclusões 
 Reflectem o objectivo e derivam apenas dos resultados 
 Se estudo de métodos, comparar com as especificações definidas nos objectivos 

 Casos clínicos e casuísticas: 
 Título – descritivo mas curto 
 Introdução (opcional) – contextualização e relevância do caso / casuística 
 Descrição do caso ou da casuística 
 Discussão 

 Relevância do trabalho (se não tiver sido feita na Introdução) 
 Se casuística, comparação com outras 
 Lições a retirar 

 Outros trabalhos 
 Adaptar a estrutura, seguindo os princípios acima descritos 

 

 Júri: os trabalhos serão avaliados de acordo com os critérios acima indicados, por 3 júris segundo as 
respectivas áreas: 

 Júri de Hematologia, Citometria e Hemostase 
 Júri de Química e Imunologia 
 Júri de Microbiologia 

As outras áreas serão distribuídas por um dos júris. 
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NORMAS GERAIS DO POSTER: 

Formato de Apresentação – todos os Posters serão exibidos em painéis, na área da Reunião. 

Regras de Impressão – papel, orientação vertical e tamanho de 120 x 85 cm. 

Idioma – pode ser em português 

Data/Hora de colocação – a informar oportunamente. 

Nota Importante: os Pósteres que não forem colocados não serão aceites para atribuição de Prémio 

Posters selecionados para Prémio: 

 Serão apresentados oralmente. 
 A apresentação Oral não dispensa a colocação do Poster. 
 Cada Apresentação Oral terá a duração de 6 minutos + 2 minutos para discussão, a decorrer nas 

sessões respetivas.  
 O ficheiro PowerPoint para apresentação Oral, com o Poster dividido em 3 diapositivos, deverá ser 

entregue na sala de apresentação até uma hora antes da Sessão. 

 

CONSELHOS PARA A ELABORAÇÃO DOS POSTERS (ALÉM DOS JÁ DEFINIDOS PARA OS RESUMOS): 

1. Os principais conceitos estão bem realçados 

2. Os segmentos de texto são curtos (usar tabelas e gráficos) 

a. Reduzir os detalhes ao mínimo 

3. Os gráficos e figuras  

a. São bem legíveis e facilmente compreensíveis, mas sem excesso de detalhes 

b. Exprimem bem os resultados 

4. O aspecto geral é atraente e equilibrado 

a. Os elementos estão bem espaçados e ordenados 

b. As cores valorizam o assunto e não distraem a atenção 

c. As fontes do texto são bem legíveis (títulos a 4m e texto a 1-1,5m) 

5. A gramática, ortografia e pontuação do texto estão correctos 

 

 


