
Leia atentamente estas instruções para a elaboração e submissão de resumos. 

 

1. Submissão de resumos e data-limite 

a. Os trabalhos submetidos destinam-se a apresentação em formato e-poster. 

b. Serão aceites trabalhos originais na área da colonoscopia, com valorização preferencial dos 

dedicados à qualidade em colonoscopia. 

c. Os resumos deverão ser submetidos exclusivamente usando este formulário, procedendo ao 

seu preenchimento e envio automático por via eletrónica. 

d. A data-limite para a submissão é 2 de agosto de 2021 (o sistema encerrará às 0h00 do dia 3 

de agosto). 

 

2. Título, autores e instituição: 

a. Colocar título e autores nos campos específicos. 

b. A identificação dos autores não deve referir categoria profissional ou títulos académicos.  

 

3. Texto do resumo 

a. O resumo não deverá exceder 300 palavras. 

b. O resumo não poderá identificar o(s) Serviços(s) de origem do trabalho. 

c. Deverá clicar no ícone correspondente para colar o texto copiado do Word ou de outro 

editor de texto. 

d. Se pretender colocar tabelas no resumo, deverá utilizar o ícone próprio para este efeito. 

e. A estrutura do resumo deverá incluir: I. Introdução e Objetivos; II. Material e Métodos; III. 

Resultados; IV. Conclusões. 

f. Não serão aceites casos clínicos. 

g. Os resumos que não cumpram as normas estabelecidas serão excluídos. 

 

4. Pré-visualização e alterações 

a. Após o preenchimento de todos os campos e de submetido o resumo, recomenda-se a sua 

verificação na pré-visualização. 

b. Poderá alterar o seu trabalho até à data-limite de submissão. Após esta data, não serão 

permitidas alterações. 

 

ATENÇÃO: Não irá receber nenhum email de confirmação de receção de resumos. Pode 

consultar no seu perfil os resumos submetidos.  

 

5. Seleção e apresentação 

a. Os resumos enviados serão avaliados e selecionados para apresentação na IIIª Reunião 

Anual da SPED 2021 – Qualidade em Colonoscopia, em formato e-poster. 

b. Serão preferencialmente valorizados os trabalhos na área da qualidade em colonoscopia. 

c. O júri selecionará os 2 melhores trabalhos para apresentação sob a forma de comunicação 

oral, aos quais será igualmente atribuído um prémio (uma inscrição na IVª Reunião Anual da 

SPED 2022). Estas comunicações serão integradas no programa geral da reunião e terão a 

duração de 6 minutos, acrescidos de 3 minutos de discussão. 

 

 

Em caso de dúvida, contactar o Secretariado: 937995532/35. 


