
REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO
DE RESUMOS
Comunicações Orais, Posters Digitais 
e Imagens

Os resumos devem ser submetidos em português, online no site do IPR em www.ipr.pt

Devem ser preenchidos todos os campos solicitados no formulário e o resumo deve 
conter no máximo 4000 caracteres incluindo espaços. 

Prazo de envio: 30 de Outubro de 2016

O apresentador tem obrigatoriamente que estar inscrito nas Jornadas.

Os resumos devem obedecer aos seguintes critérios:
- Introdução
- Objectivos
- Material e métodos
- Resultados
- Discussão/Conclusões

Nota: após a submissão dos resumos, caso os autores pretendam efectuar alguma 
alteração, devem fazê-lo até à data limite para submissão dos resumos, directamente no 
site (As minhas submissões).

Poster Digital:
O tamanho do poster electrónico é de:
38,1 cm largura x 67,73 cm altura (orientação vertical) ou 1080 x 1920 pts (horizontal x 
vertical)
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REGULAMENTO CONCURSO 
DE IMAGENS
Jornadas Internacionais de 
Reumatologia do IPR

1) O concurso de imagens das Jornadas destina-se à apresentação de imagens médicas 
consideradas de valor científico e didáctico.

2) O número de casos a apresentar por cada inscrito e o tempo de exposição será 
adaptado em cada ano, de acordo com a disponibilidade de horário.
Nas Jornadas de 2016 o máximo previsto de casos a apresentar por inscrito é de dois, 
podendo ser este número alargado, verificando-se disponibilidade de tempo.

3) O tempo máximo de apresentação é de 1 (um) minuto para caso de imagem simples e 
de até 3 minutos para casos de imagens compostas.

4) A organização poderá limitar o número de inscrições, se tal se tornar necessário.

5) Será dada preferência à inscrição das imagens previamente submetidas para 
colocação no livro de resumos das jornadas, pelo que a inscrição no dia da apresentação 
ficará condicionada à disponibilidade de tempo.

6) As imagens serão classificadas (0 a 10) em relação a dois parâmetros. 
1) Classificação da fotografia; 2) Classificação da apresentação.

7) O Júri será composto por 3 elementos, sendo que o presidente do Júri escolherá os 
restantes dois elementos dos médicos disponíveis no evento no dia da apresentação e 
que não estejam inscritos no concurso de imagens.

8) O Júri escolherá dois premiados (1º e 2º lugar) das apresentações realizadas, não 
podendo o mesmo apresentador repetir o prémio.

9) Da decisão do Júri não haverá apelo e a mesma será divulgada na entrega dos 
prémios (encerramento das Jornadas).

24 | 25 
NOVEMBRO 2016

AUDITÓRIO DA FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA 
CIDADE UNIVERSITÁRIA, LISBOA 


