
REGULAMENTO SUBMISSÃO 
COMUNICAÇÕES CIENTÍFICAS

 

A APMVEAC convida todos os Médicos Veterinários ou Estudantes do Mestrado 
Integrado em Medicina Veterinária a submeterem resumos para apresentação 
sob a forma de poster no XXIV Congresso APMVEAC - V Congresso de Medicina 
Felina, a realizar no dia 10 de outubro de 2021.

As comunicações deverão versar sobre qualquer aspeto que diga respeito a 
atividade de  investigação clínica, incluindo a apresentação de casos clínicos, no 
campo da medicina veterinária de animais de companhia.

CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO

1. As comunicações poderão reportar a estudos retrospetivos ou prospetivos com 
relevância científica, estando ainda contemplada a submissão de casos clínicos 
isolados com interesse quer pela raridade do diagnóstico, abordagem médica 
ou cirúrgica inovadora, bem como pela resposta terapêutica observada. As 
revisões bibliográficas não serão aceites.

 2. Até à data limite de submissão (26 de setembro de 2021, inclusive), o trabalho 
não deverá ter sido

  • Apresentado  ou  aceite  para  apresentação  em  outro  congresso  ou  reunião  
    científica.
  • Publicado ou aceite para publicação.

3. O formato do resumo científico é flexível, mas deverá conter breve introdução, 
bem como informações sobre os objetivos do trabalho, métodos, resultados e 
conclusões. Não serão aceites apreciações como “os resultados serão discutidos”.

4. Os resumos serão apresentados em folha independente. O envio dos resumos 
poderá ser feito por correio eletrónico para apmveac@apmveac.pt em formato 
editável “word”.

O estilo do resumo da comunicação deverá seguir as seguintes regras, sob pena 
de não ser aceite:
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5. Cada resumo da comunicação deverá ser acompanhado por uma folha 
adicional com a identificação do autor que apresentará a comunicação, 
qualificações e morada de contacto, título de comunicação.

6. A data limite para comunicação da decisão sobre os resumos será 1 de outubro 
de 2021. 

7. Os autores cujos resumos sejam aceites para apresentação sob a forma de 
poster, devem enviar o mesmo em formato PDF (até 50MB) acompanhado por 
um registo áudio explicativo de até 3 minutos (em formato mp3 ou mp4) que 
será disponibilizado em link associado ao póster. O envio do e-poster e do áudio 
deve ser realizado até às 23h 59m do dia 7 de outubro de 2021. Os trabalhos serão 
apresentados na plataforma online da página do congresso.

8. Deve ser disponibilizado o email do autor principal, para responder a questões 
posteriores.
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• O resumo não deverá ultrapassar 300 palavras.
• Utilize espaço simples entre as linhas.
• Utilize letra Times New Roman, número 12.
• A primeira linha deverá ser constituída pelo TÍTULO DA COMUNICAÇÃO em 
letras maiúsculas.
• Os nomes dos autores deverão ser inscritos na segunda linha – apelido em 
primeiro, seguido de iniciais dos restantes nomes.
• Não incluir qualificações.
• Sublinhe o nome do autor que fará a apresentação do trabalho, se este for 
aceite.
• O Departamento/Instituto/CAMV de cada autor deverá ser identificado por 
números em “superscript”.
• Deixe uma linha em branco após os nomes e moradas dos autores e antes de 
iniciar o primeiro parágrafo do resumo.
• Não recue a primeira palavra do parágrafo, mas deixe uma linha em cada 
parágrafo.
• Podem ser incluídos quadros simples, figuras ou gráficos, desde que não 
ultrapassem a dimensão de uma página A4.
• Não inclua referências bibliográficas.


