SUBMISSÃO DE RESUMOS
A Comissão Organizadora e Científica do Seminário InPalIn: Integração de Cuidados Paliativos
e Intensivos cria a oportunidade a todos os profissionais de saúde de divulgarem estudos ou
trabalhos desenvolvidos no âmbito dos Cuidados Paliativos, Cuidados Intensivos, Cuidados
Integrados, e Integração de Cuidados, mediante a sua apresentação na forma de Poster.

CRITÉRIOS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS
Todos os resumos submetidos ao concurso devem resultar (i) de trabalhos de investigação
e/ou (ii) de experiências, iniciativas ou projetos piloto de integração de cuidados, e devem
seguir os seguintes critérios:












Ser escritos em Português, Espanhol ou Inglês, explicando possíveis abreviaturas.
Ter uma página de resto (ficheiro próprio) com a seguinte informação:
o Título do resumo.
o Nome dos autores, sendo que um dos autores terá de estar obrigatoriamente
inscrito no Seminário InPalIn.
o Afiliações e endereços de e-mail de todos os autores.
o Fonte de financiamento, se existente.
o Conflitos de interesse, se existentes.
Ter uma segunda página (ficheiro próprio) com a seguinte informação:
o Título do resumo.
o Texto do resumo, permitindo-se um total máximo de 250 palavras.
o Esta segunda página não poderá conter nenhuma informação sobre os autores
ou instituições envolvidas, de modo a facilitar a avaliação cega pela Comissão
Organizadora e Científica.
o Não necessitarão de referências bibliográficas.
o Em caso de referência a fármacos, estes devem ser descritos pelo seu nome
químico/genérico
Os resumos devem ser submetidos para o seguinte endereço eletrónico:
ib@porto.ucp.pt tendo o seguinte texto no assunto: resumo Seminário InPalIn
A data limite para submissão de resumos é: 20 de fevereiro de 2018.
Os resultados da avaliação dos resumos serão comunicados aos autores até ao dia 06
de março de 2018.
Os resumos selecionados para apresentação em Poster ficarão expostos, em formato a
indicar oportunamente, durante todo o dia de realização do Seminário, 20 de março
de 2018, das 08:30 h às 16:30h.
Todos os Posters apresentados no Seminário InPalIn serão certificados.

