Fórum SMI
24 e 25 de março de 2021

REGULAMENTO GERAL DE COMUNICAÇÕES ORAIS E PÓSTERES
1. RESUMO (PROPOSTA DE COMUNICAÇÃO ORAL e PÓSTER)
•

Os trabalhos submetidos deverão enquadrar-se nas temáticas do Fórum de Saúde Materna e Infantil;

•

O resumo deve ser escrito em português;

•

Os resumos devem ser enviados até ao dia 12/03/2021 através do formulário de inscrição disponível na
página Facebook Fórum PIMI (@ForumSMIGB);

•

O resumo deve incluir: introdução, objetivos, os métodos, os resultados e as conclusões. Caso seja a
descrição de uma boa prática deve conter: contexto, procedimento, objetivos, resultados e conclusões;

•

Os autores devem colocar os nomes por extenso (nome completo), com indicação do autor de
correspondência e respetiva forma de contacto. Deve ainda ser referenciado o preletor da
apresentação no evento (no programa dos pósteres constará a sublinhado o respetivo nome);

•

Cada proposta não poderá incluir mais de 6 autores;

•

Cada autor principal não poderá concorrer com mais do que dois pósteres ou duas comunicações orais;

•

Os resumos não devem exceder as 500 palavras;

•

A aceitação das propostas de resumo para Comunicação Oral ou Poster serão comunicadas até ao dia
19/03/2021.

2. APRESENTAÇÃO DOS PÓSTERES
•

Pelo menos o preletor deverá estar inscrito no Fórum;

•

Serão certificados todos os autores inscritos no evento que participem com a apresentação de um póster.
EM CADA PROPOSTA DEVERÁ SER INDICADO O “AUTOR PARA CORRESPONDÊNCIA”, SENDO QUE O
CERTIFICADO SERÁ ENVIADO APENAS PARA O MESMO. Na ausência desta indicação, enviar-se-á o
certificado para o primeiro autor;

•

Os pósteres finais deverão ser enviados até dia 22/03/2021 para o email: pimiforumsmi@gmail.com;

•

As apresentações deverão respeitar o modelo de template partilhado pela comissão científica.
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3. APRESENTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES ORAIS
•

Pelo menos o preletor deverá estar inscrito no Fórum;

•

Serão certificados todos os autores inscritos no evento que participem com a apresentação de uma
comunicação

oral.

EM

CADA

PROPOSTA
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SER
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O
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PARA

CORRESPONDÊNCIA”, SENDO QUE O CERTIFICADO SERÁ ENVIADO APENAS PARA O MESMO. Na
ausência desta indicação, enviar-se-á o certificado para o primeiro autor;
•

As comunicações orais deverão ser apresentadas no template do evento (a disponibilizar pela
organização no momento da comunicação da aceitação);

•

A apresentação da comunicação oral deve ser de 15 minutos e deverá ser enviada para a organização
até ao dia 22/03/2021;

•

No caso do evento ser presencial, os autores deverão dirigir-se para o local de apresentação do trabalho
quinze minutos antes do início da sessão. Em caso de apresentação online, as comunicações orais deverão
ser apresentadas no horário que lhe for atribuído posteriormente.

Bissau, 24 de fevereiro de 2021
P’ Comissão Científica do Fórum

Este programa é cofinanciado pela
União Europeia e pelo Camões, I.P.

Este programa é cofinanciado e implementado pelo Instituto Marquês de Valle Flôr
(IMVF), Entraide Médicale Internacionale (E.M.I), o Fundo das Nações Unidas para
a Infância (UNICEF), e o Programa Saúde Bandim

