Normas para submissão de resumos na reunião nacional do Núcleo de Medicina
Interna dos Hospitais Distritais

1. Os resumos deverão conter: título em maiúsculas; nomes dos autores (separados
por virgulas), sublinhando o nome do apresentador e respectivo endereço; do
conteúdo do resumo deverão fazer parte os objectivos, método, resultados e
conclusões O texto dos resumos é limitado a 2000 caracteres. Se forem usadas
abreviaturas deverão ser definidas quando apresentadas pela primeira vez.
2. Os resumos podem versar casuísticas ou casos clínicos, apresentados sob a forma
de posters ou comunicações orais. Os autores devem indicar na altura da
submissão qual a forma de apresentação pretendida.
3. Os resumos terão de ser originais, não podendo ter sido publicados ou
apresentados anteriormente.
4. O autor que apresenta o trabalho tem que estar inscrito na reunião.
5. A submissão faz-se apenas por via electrónica, através do site do Núcleo de
Medicina Interna dos Hospitais Distritais (NMIHD). O apresentador tem de registarse no site do NMIHD, independentemente de ser ou não sócio do núcleo. Após o
registo no site deve inscrever-se na 17ª reunião nacional, após o que pode
submeter os resumos que pretender.
6. Os resumos das comunicações serão analisados pela Comissão Científica da
Reunião.
7. Toda a comunicação com os autores se fará por via electrónica, pelo que o e-mail
do autor responsável pela apresentação deverá ser obrigatoriamente registado. Os
autores serão informados da aceitação, bem como do dia, hora, local e
moderadores da apresentação do trabalho, por via electrónica através do site do
NMIHD, sendo-lhe atribuído um código. A Comissão Científica poderá alterar a
forma de apresentação.
8. Os co-autores dos trabalhos submetidos e aceites pela Comissão Científica,
deverão registar-se no site do NMIHD e mediante o código atribuído ao trabalho,
que lhes será fornecido pelo apresentador, deverá pedir a associação ao respectivo
trabalho. Este pedido tem por objectivo criar o histórico de apresentações de cada
autor. Os co-autores não precisam de estar inscritos na reunião.
9. Os posters terão a medida máxima de 90 x 120 cm.
10. Os apresentadores das comunicações orais terão 7 minutos para apresentação,
seguidos de 3 minutos para discussão.
11. As melhores comunicações sobre a forma de comunicação oral ou poster serão
premiadas no valor de 500 €.
12. A data limite para recepção das comunicações é dia 15 de Setembro de 2010 –
24 horas.

