REGRAS DO ENVIO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS/CASOS CLÍNICOS
Caros Colegas
A Reunião Anual do Grupo de Estudo de Fisiopatologia do Esforço e de Reabilitação Cardíaca
(GEFERC) vai-se realizar nos dias 15 e 16 de Fevereiro de 2019, no Hotel Dona Inês, em Coimbra.
Informamos que serão aceites trabalhos científicos, incluindo casos clínicos, para apresentação
durante a Reunião.
As sessões decorrerão nos dias 15 e 16 de Fevereiro de 2019, de acordo com as seguintes
normas:
- os resumos devem ser enviados utilizando o formulário anexo Word;
- serão aceites trabalhos médicos, incluindo casos clínicos, que se insiram no âmbito das áreas
de interesse do GEFERC;
- de todos os trabalhos enviados, serão selecionados três para apresentação numa sessão de
comunicações orais;
- o melhor trabalho, a escolher por um júri a designar, será premiado;
- os trabalhos selecionados para apresentação sob a forma de poster electrónico deverão ser
anunciados até dia 10/02/2019, por forma a serem preparados antecipadamente. O tempo previsto
para apresentação é de cinco minutos, acrescido de mais cinco minutos para discussão. Os
requisitos técnicos serão dados a conhecer aquando da resposta;
- os trabalhos selecionados para comunicação oral devem ser em formato Power Point (PC’s) ou
Key Note (Mac) e devem ser entregues pelo menos duas horas antes da apresentação. Não será
autorizada a apresentação com recurso a computadores pessoais, excepto se estritamente
necessário. O tempo previsto para cada comunicação é de cinco minutos, acrescido de mais cinco
minutos para discussão;
- os tempos de apresentação devem ser escrupulosamente respeitados;
Os resumos devem ser enviados para o email da SPC, no formulário Word dirigidos à Reunião
Anual do Grupo de Estudo de Fisiopatologia do Esforço e de Reabilitação Cardíaca”
(congresso@spc.pt), até ao dia 31/01/2019, às 24:00h (impreterivelmente). Os resumos enviados
após essa não serão considerados válidos.
Aguardamos a vossa participação activa!
Com os nossos melhores cumprimentos,

José Paulo Fontes
Coordenador do GEFERC

