REGULAMENTO DA SESSÃO DE CASOS DE IMAGEM
Os Casos de Imagem serão apresentados numa Sessão de apresentações orais,
compreendendo 5 casos seleccionados de Portugal e 5 de Espanha, sendo os
restantes aceites apresentados na forma de Poster. A Sessão de Casos orais tem
lugar no dia 14 de Stembro enquanto os posters serão apresentados durante os
coffee-breaks dos dias 13 e 14. Haverá um prémio para o melhor Caso de Imagem e
outro para o melhor Poster.
Apresentações orais:
 - O tempo previsto para cada caso é de 5 minutos, com mais 3 minutos para
discussão. Estes tempos devem ser escrupulosamente respeitados de forma a
promover a interacção desejada e este será um dos critérios de avaliação.
 - Cada apresentação só poderá ter um máximo de 5 diapositivos; o não
cumprimento desta regra será igualmente severamente penalizado.
 - As apresentações deverão estar em formato PowerPoint.
 - Dadas as restrições de tempo, não será permitida a utilização de computadores
pessoais. Por este motivo, é essencial a entrega dos casos com tempo suficiente (2
horas antes) para o caso de ser necessário resolver problemas técnicos.

O Júri será constituído por especialistas em imagem cardíaca. Serão valorizados os
seguintes parâmetros: interesse geral e didatismo; originalidade; iconografia;
qualidade da apresentação oral/discussão; cumprimento do tempo disponível.

O vencedor será anunciado no final da reunião.

RULES FOR THE IMAGE CASES SESSION
The Image Cases will be presented in a Session of oral presentations, comprising 5
selected cases from Portugal and 5 from Spain. The remaining accepted cases will be
presented in the form of Poster. The oral Case Session will take place on September
14th while the posters will be presented during coffee breaks on the 13th and 14th.
There will be a prize for the best Oral Image Case and another for the best Poster.
Oral presentations:
 - The estimated time for each case presentation is 5 minutes, with a further 3
minutes for discussion. These times must be scrupulously respected in order to
promote the desired interaction, and this will be one of the evaluation criteria.
 - Each presentation can only have a maximum of 5 slides; failure to comply with
this rule will also be severely penalized.
 - Presentations should be in PowerPoint format.
 - Given the time restrictions, the use of personal computers will not be allowed.
For this reason, it is essential to deliver the cases with sufficient time (2 hours
before) in the event that technical problems need to be solved.
Poster presentations:
- Posters will be presented in electronic format
- Each poster will be presented in 3 minutes with 3 minutes of discussion
- Poster must be delivered at least 2 hours before the scheduled time
For both presentations
-

English language is obligatory

The Jury will be composed of experts in cardiac imaging. The following parameters
will be valued: general interest and didacticism; originality; iconography; quality of
oral presentation / discussion; available time.
The winner will be announced at the end of the meeting.

