Regulamento para Submissão de Resumos
Serão aceites trabalhos originais de investigação clínica ou fundamental em doenças respiratórias, incluindo casos
clínicos, para apresentação sob a forma de póster, sendo posteriormente seleccionados 3 para apresentação sob a forma
de comunicação oral.
Os resumos dos trabalhos terão de ser obrigatoriamente submetidos por via electrónica.
O prazo para o envio termina no dia 19/05/2019 às 23:59. Quaisquer resumos recebidos após essa data não serão
considerados.
O endereço electrónico para o envio é postercpc@gmail.com
O resumo deve ser enviado em ficheiro Word 2003 ou 2007, obedecendo aos seguintes critérios:
• Língua: Portuguesa (sendo igualmente desejável a sua versão em inglês).
• Título: uma frase simples até 12 palavras, sem siglas.
• Autores: devem ser expressos da seguinte forma: AP Silva, AJ Pereira, J Costa. O nome do autor apresentador
deverá ser sublinhado.
• Contactos: deve ser fornecido um contacto electrónico e telefónico do autor apresentador.
• Texto do resumo: deve ser dividido em Introdução, Objectivos, Métodos, Resultados e Conclusões (Introdução,
Caso Clínico e Conclusões para os casos clínicos). A linguagem deve ser clara e objectiva. Siglas não
universalmente aceites devem ser colocadas por extenso na primeira citação.
• Palavras-chave: devem ser incluídas até quatro palavras-chave.
• Extensão: O texto do resumo não deve ter uma extensão superior a 350 palavras. Resumos mais extensos não
serão considerados.
Os resumos serão avaliados por uma Comissão Científica designada pela Organização do Congresso que irá avaliar a
qualidade e originalidade científica dos mesmos, bem como a exequibilidade para publicação.
A apresentação dos trabalhos no Congresso, assim como o formato da mesma, está dependente da avaliação pela
Comissão Científica. A aceitação do trabalho para apresentação confere o direito a inscrição grátis no Congresso, ao
autor apresentador. Os resultados desta avaliação serão comunicados aos autores durante o mês de Junho.

Será premiada a melhor Comunicação em Investigação e será atribuído o prémio CPC/Boehringer Ingelheim à
melhor Comunicação Clinica. O prémio CPC/Boehringer Ingelheim não é transmissível.
Quaisquer dúvidas devem ser colocadas por via electrónica para o endereço postercpc@gmail.com

