
 

  

 

Regulamento de apresentação e seleção de 

comunicações do 7º CMBI 

 

1. Ao Congresso Médico da Beira Interior podem ser submetidos trabalhos em dois 

formatos: comunicação oral e e-poster, devendo o primeiro autor estar inscrito no Congresso. 

2. Todas as comunicações devem ser submetidas sob a forma de resumo na página do congresso. 

Cada pessoa pode submeter até 4 resumos como primeiro autor. 

3. No site devem ser preenchidos todos os campos. O texto do resumo terá um limite de 2500 

caracteres com espaços incluídos. No texto do resumo não deve ser incluída qualquer referência 

que permita a identificação da instituição de origem do trabalho, assim como qualquer 

elemento identificativo do autor, sob pena de exclusão automática do trabalho submetido.  

4. Os resumos que não cumpram estes requisitos serão recusados. 

5. Limite para submissão de resumos: 22 de agosto, às 23:59h. 

6. São aceites trabalhos nas seguintes áreas temáticas: investigação, relato de caso, relato de 

prática, melhoria contínua da qualidade e revisão de tema, protocolos de investigação. 

7. A estrutura do resumo deve cumprir os seguintes tópicos: 

• Investigação – Introdução, Objetivo(s), Material e Métodos, Resultados; Discussão; 

Conclusão(ões). 

• Protocolos de Investigação - Introdução, Objetivo(s), Material e Métodos, Resultados 

Esperados; 

• Melhoria Contínua da Qualidade – Justificação, Objetivos(s), Métodos, Resultados, 

Discussão Conclusão(ões). 

• Relato de Caso – Enquadramento Teórico, Descrição do Caso; Discussão e Conclusão(ões). 

• Relato de Prática – Introdução, Objetivo(s), Pertinência, Descrição de Prática, Discussão e 

Conclusão(ões). 

• Revisão de Tema – Introdução, Objetivo(s), Metodologia, Resultados e Discussão e 

Conclusão(ões). 



 

8. Os resumos serão distribuídos à Comissão Científica por via eletrónica. 

9. Os autores serão informados da aprovação condicional do trabalho para comunicação oral ou 

e-poster até 12 de setembro. 

10. A apresentação ou e-poster selecionados deverão ser submetidos na plataforma até 20 de 

setembro, às 23:59h. 

11. O presente regulamento pode sofrer alterações, sendo os inscritos no Congresso devidamente 

informados. 

12. Comunicação Oral 

• Comunicação oral será apresentada em formato online. 

• As apresentações orais terão 7 minutos para apresentação e 3 minutos para discussão nas 

sessões para tal destinadas. 

• O júri pode achar pertinente converter a comunicação oral em e-poster, regendo-se pelas 

regras dos e-posters, sendo informado da decisão o autor principal em tempo útil. 

• As comunicações orais apresentadas nas sessões serão classificadas pelo júri da mesa da 

sessão, que elegerá a melhor de cada sessão. A Comissão Científica, juntamente com o júri 

de cada sessão, elegerá a melhor Comunicação Oral. Poderá, em caso excecional, ser 

atribuído prémio a duas comunicações. 

13. Comunicações e-Poster 

• Os E-posters submetidos ao congresso serão apresentados em formato digital: 

➢ orientação horizontal 

➢ largura 25,4cm x altura 14,29cm 

• As comunicações orais não admitidas serão apresentadas neste formato. 

• Serão organizadas três sessões de e-posters, procurando-se agrupá-los por temas e 

discutidos por um júri de peritos na área que selecionará um e-poster como o melhor da 

sessão. Se possível, serão selecionados e-posters para apresentação oral: 5 minutos de 

apresentação e 3 minutos de discussão. 

• A Comissão Científica, juntamente com o júri de cada sessão, elegerá o melhor e-poster. 

Poderá, em caso excecional, ser atribuído prémio a dois e-posters (ex aqueo). 

14. Todas as avaliações dos resumos e das apresentações serão feitas de acordo com critérios pré-

definidos. 

 

Atribuição de prémios e outros aspetos 

1. Será atribuído um premio por cada área temática (a definir), com menção em certificado 

próprio. 

2. Poderão ser atribuídas menções honrosas a definir pela comissão científica a trabalhos 

relevantes não premiados. 

3. Fica também ao critério da comissão científica a não atribuição de prémios em uma ou 

mais áreas temáticas, caso os trabalhos não sejam considerados relevantes. 



 

4. Em caso de empate entre primeiros classificados os trabalhos serão reavaliados por um 

segundo júri diferente do primeiro. Caso a comissão científica julgue necessário pode 

premiar mais do que um trabalho por área científica. 

5. A entrega dos prémios é feita de forma não presencial na sessão de encerramento. Caso 

os autores premiados ou um representante dos mesmos não se encontrem na sessão, 

apenas o certificado será enviado posteriormente por e-mail. 

6. O júri e a comissão científica são soberanos, não sendo aceites quaisquer reclamações 

após a decisão de quais os trabalhos selecionados para apresentação, assim como da 

decisão de premiação dos trabalhos.  


