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Instruções para apresentação de Casos Clínicos
Os autores dos resumos enviados para avaliação pela
Comissão Científica do Congresso serão notificados,
através de e-mail da Comissão Organizadora, da
decisão de aceitação ou rejeição do seu resumo
para apresentação no congresso, até ao dia 26 de
fevereiro de 2016.
Em caso de aceitação do resumo, o autor que irá
apresentar o Caso Clínico deve efetuar a sua inscrição
no congresso até ao dia 29 de fevereiro de 2016.
No caso do autor inicialmente indicado para ser o
apresentador do Caso Clínico fica impossibilitado de
efetuar essa apresentação, é da sua responsabilidade
indicar por escrito qual dos coautores o irá substituir.
Se nenhum dos autores do trabalho aceite se registar
até aquele prazo, o resumo e a apresentação não serão
incluídos no programa final do congresso, sendo esta
apresentação substituída por outro Caso Clínico.

Procedimentos de apresentação
Se o resumo do Caso Clínico for aceite pela Comissão
Científica para apresentação, será então solicitado ao
primeiro autor a elaboração de uma apresentação oral
seguindo as instruções específicas abaixo indicadas.

Instruções para a apresentação oral
A apresentação deverá será elaborada de modo a
poder cumprir um tempo total de 20 minutos para
cada Caso Clínico, distribuídos do seguinte modo e
na seguinte sequência:
1. Dez minutos iniciais para apresentação do Caso
Clínico;
2. Interrupção de cinco minutos para discussão do
Casocom os moderadores da sessão e com a
audiência;
3. 
Cinco minutos finais para uma breve revisão
teóricasobre o tema do Caso Clínico.

 s Casos Clínicos devem ser apresentados com
O
recurso a imagens e vídeos em formatos com a
maior qualidade possível. A eventual necessidade
de recurso a software específico, necessário para
a apresentação do Caso Clínico, deverá ter sido
indicada aquando da submissão do resumo no
respetivo campo do template de submissão de
resumos.
O suporte digital das apresentações deverá ser
entregue à equipa de audiovisuais do congresso até
uma hora antes da hora prevista para a apresentação.
Os resumos e as apresentações em suporte digital
poderão ser utilizadas pela Comissão Organizadora
para elaboração de um Livro de Resumos do
Congresso.

