
Regulamento	 Concurso	 de	 Posters	 e	
Comunicações	 Livres	 XX	 Jornadas	
Internacionais	de	Medicina	Veterinária	

	
As	 Comissões	 Científicas	 e	 a	 Comissão	 Organizadora	 das	 XX	 Jornadas	

Internacionais	de	Medicina	Veterinária	convidam	estudantes	e	profissionais	ao	envio	de	
resumos	para	apresentação	pública	durante	o	evento.	

Serão	aceites	trabalhos	relacionados	com	as	áreas	de	Ruminantes,	Novos	Animais	
de	Companhia	e	Selvagens,	dando	preferência	na	escolha	por	 trabalhos	relacionados	
com	os	temas	das	salas:	Reprodução	e	Gestão,	e	Doenças	Emergentes,	respetivamente.		

	
De	forma	a	assegurar	uma	adequada	revisão	científica,	os	resumos	deverão	ser	

submetidos	até	ao	dia	15	de	Setembro.	Trabalhos	enviados	posteriormente	não	serão	
considerados.	

	
As	 seguintes	 notas	 constituem	 as	 normas	 para	 elaborar	 os	 resumos	 das	

comunicações	livres	e	posters	e	deverão	ser	cumpridas	por	todos	os	autores:	
	

1. Os	resumos	deverão	ser	submetidos	exclusivamente	por	via	eletrónica,	através	
do	 endereço	 de	 e-mail:	 aemv.utad@gmail.com.	 As	 propostas	 enviadas	 por	 outros	
meios	não	serão	consideradas.	
	
2. Serão	 aceites	 apenas	 resumos	 de	 trabalhos	 originais	 cujos	 resultados	 não	
tenham	sido	publicados	antes	da	data	da	realização	das	XX	Jornadas	Internacionais	de	
Medicina	Veterinária.	
	
3. Pelo	 menos	 um	 dos	 autores	 dos	 trabalhos	 aceites	 deverá	 estar	 inscrito	 no	
evento,	independentemente	da	tipologia	de	apresentação	aceite.	A	pessoa	inscrita	terá	
direito	à	20%	de	desconto	no	bilhete	para	as	XX	Jornadas	Internacionais	de	Medicina	
Veterinária.	Os	preços	a	aplicar	podem	ser	consultados	na	tabela	abaixo.	

Datas	 			Até	23	de	julho	(inclusive)	 Até	23	de	setembro	(inclusive)	 Até	ao	dia	do	evento	(inclusive)	
Tipologia	 Estudante	 Profissional	 Estudante	 Profissional	 Estudante	 Profissional	
Preço	Original	 40€	 70€	 45€	 75€	 55€	 85€	
Preço	 com	
desconto	 32€	 56€	

36€	 60€	
Não	aplicável	Desconto	aplicável	apenas	até	

15	de	setembro	



	
4. O(s)	 trabalho(s)	 a	 submeter	 deve(m)	 ser	 apresentado(s)	 em	 folha	A4,	 com	as	
margens	superior	e	inferior	a	2,5	cm	e	laterais	a	3	cm.	O	corpo	de	texto	[resumo]	deve	
ser	escrito	com	o	tipo	de	 letra	Times	New	Roman	11,	o	espaçamento	entre	as	 linhas	
deve	 ser	 de	 1.5	 e	 o	 texto	 deve	 estar	 justificado,	 não	 excedendo	 as	 400	 palavras.	
O	documento	deverá	conter	as	seguintes	informações:	
• Título	-	a	negrito,	tipo	de	letra	Times	New	Roman	11;	
• Lista	de	autores	–	Inicial	do	primeiro	nome	e	apelido,	tipo	de	letra	Arial	11.	O	
nome	do	autor	que	apresentará	o	trabalho	deve	estar	sublinhado;	
• A	filiação	dos	autores	–	tipo	de	letra	Times	New	Roman	10;	
• Contacto	e-mail	do	autor	que	apresentará	o	trabalho	-	para	quem	será	enviada	
toda	a	correspondência	que	venha	a	existir;	
• Resumo	da	Comunicação	 –	 tipo	de	 letra	Times	New	Roman	11.	Deve	conter:	
Introdução,	Objetivos,	Materiais	e	Métodos,	Resultados	e	Conclusões,	sem	separação	
por	 secções.	 Na	 apresentação	 de	 casos	 clínicos	 a	 organização	 deve	 ser	 do	 seguinte	
modo:	Introdução,	Descrição	do	Caso	(incluindo	Anamnese,	Exame	físico,	Diagnósticos	
diferenciais,	 Exames	 complementares,	 Diagnóstico	 e	 Tratamento	 e	 Evolução)	
e	Discussão.	
• Palavras-Chave	–	até	cinco.	
O	idioma	do	resumo	ou	poster	poderá	ser	língua	portuguesa	ou	língua	inglesa.	
(Poderá	ser	visualizado	um	exemplo	de	Resumo	em	anexo.)	
	
5. A	apreciação	e	seleção	dos	resumos	a	apresentar	é	da	exclusiva	responsabilidade	
da	Comissão	Científica	das	XX	Jornadas	Internacionais	de	Medicina	Veterinária.	
	
6. Os	resumos	que	não	cumpram	estas	normas	serão	rejeitados.	
	
7. A	quando	da	submissão,	o	autor	responsável	pela	apresentação	pode	indicar	a	
sua	preferência	pelo	tipo	de	apresentação	(Poster	ou	Comunicação	Livre),	mas	a	escolha	
definitiva	da	mesma	ficará	exclusivamente	a	cargo	da	Comissão	Científica.	
	
8. Um	mesmo	 autor	 pode	 submeter	 até	 três	 trabalhos	 (sendo	 que	 só	 se	 pode	
identificar	 como	 primeiro	 autor	 num	 deles).	 Sendo	 os	 três	 trabalhos	 aceites,	 serão	
apresentados	os	três	como	Poster	ou	dois	como	Poster	e	um	como	Comunicação	Livre.	
De	modo	semelhante	se	procederá	no	caso	dois	trabalhos	aceites.	
	
9. Os	resumos	aceites	para	Comunicações	Livres	serão	incluídos	no	Abstract	Book	
das	XX	Jornadas	Internacionais	de	Medicina	Veterinária,	para	o	qual	os	autores	dão	a	
sua	permissão	a	partir	do	momento	em	são	selecionados	para	sua	apresentação.	

	



Até	 25	de	setembro,	os	autores	 serão	 informados,	por	e-mail,	da	aceitação	ou	
recusa	 dos	 trabalhos	 submetidos,	 dia,	 hora	 e	 local	 da	 apresentação,	 em	 caso	 de	
aceitação.	

Relembra-se	 que	 toda	 a	 comunicação	 com	 os	 autores	 será	 realizada	
exclusivamente	por	e-mail,	pelo	que	o	endereço	eletrónico	do	autor	responsável	pela	
apresentação	 deverá	 ser	 comunicado	 obrigatoriamente	 (qualquer	 incorreção	 na	
ortografia	do	mesmo	será	da	responsabilidade	dos	autores).	

	
Será	 atribuído,	 pela	 Comissão	 Científica	 das	 XX	 Jornadas	 Internacionais	 de	

Medicina	Veterinária,	um	prémio	para	o	melhor	Póster	e	para	a	melhor	Comunicação	
Livre.	

	
Instruções	 para	 apresentação	 em	 Poster	 –	 Os	 pósteres	 serão	 mantidos	 em	

exibição	durante	todo	Evento.	A	dimensão	máxima	destes	deverá	ser	de	90	x	120	cm	
(largura	 x	 altura).	Durante	o	evento,	 existirá	uma	Poster	 Session,	 na	qual	os	autores	
responsáveis	 pela	 apresentação	 dos	 pósteres	 deverão	 estar	 disponíveis	 junto	 dos	
mesmos	para	qualquer	esclarecimento	de	dúvidas	por	parte	da	Comissão	Científica	e	
restantes	participantes	do	evento.	

	
Instruções	para	Comunicações	Livres	–	A	apresentação	de	Comunicações	Livres	

acontecerá	 no	 último	 dia	 do	 evento,	 15	 de	 outubro,	 a	 partir	 das	 17h00.	 Cada	
apresentação	deverá	ter	uma	duração	máxima	de	10	minutos	e	conterá	um	período	
variável	entre	2	a	5	minutos,	dependendo	do	número	de	apresentações	a	realizar,	para	
esclarecimento	de	dúvidas.	

	 	


