
REGRAS PARA
SUBMISSÃO DE TRABALHOS
1. Os resumos dos trabalhos deverão ser submetidos, em formato eletrónico, através do 
e-mail do curso (abstracts.neuro.msk.ig@gmail.com) até dia 31 de Maio de 2023.

2. O resumo deve ser enviado em formato Word ou PDF e ser explicitado qual o tipo de 
apresentação a que se propõem: comunicação oral ou poster.

3. Os resumos só poderão apresentar conteúdos originais, não publicados ou 
apresentados previamente à realização do presente Curso.

4. O mesmo autor poderá submeter no máximo 2 trabalhos.

5. Cada trabalho só poderá ter um primeiro autor.

6. Os critérios de seleção dos trabalhos são da inteira responsabilidade da Comissão 
Científica. A Comissão Científica do Curso selecionará os trabalhos aceites para 
apresentação tendo em conta a qualidade e interesse científico do trabalho.

7. A Comissão Científica poderá propor alteração de apresentação do trabalho da 
forma de poster para comunicação oral e vice-versa.

8. Os resumos submetidos não deverão ultrapassar as 300 palavras.

9. Os resumos deverão incluir o título e autores do trabalho (nome, e-mail de contacto, 
título académico e afiliação), não sendo considerados para a contagem das palavras. 

Devem, preferencialmente, ser estruturados da seguinte forma: 
a. Introdução e objetivo(s);
b. Material e Métodos;
c. Resultados;
d. Conclusões;
e. Palavras-Chave (até limite de 5);
f. Bibliografia.

10. No caso de Casos Clínicos: 
a. Introdução;
b. Descrição do Caso Clínico;
c. Discussão;
d. Conclusões;
e. Palavras-Chave (até limite de 5);
f. Bibliografia.

11. A resposta relativa à aceitação ou recusa do trabalho e sua forma final de 
apresentação será enviada por e-mail para o autor/apresentador do trabalho até dia 15 
de Junho de 2023. O formato do poster e comunicações e outras especificações serão 
comunicadas via e-mail nessa data.

12. Os autores (primeiro autor ou apresentador) deverão estar inscritos nas Jornadas 
até 15 de Junho de 2023.

13. O autor de comunicação terá 5 minutos para apresentação, seguindo-se 2 minutos 
de discussão. O seu horário será informado via e-mail antes da realização do evento.

14. Os trabalhos premiados serão anunciados na sessão de encerramento das Jornadas.

15. Qualquer caso omisso ou dúvida pertinente deverá ser remetido para a Comissão
Organizadora através do endereço eletrónico (abstracts.neuro.msk.ig@gmail.com).
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