
  
 

 
Normas para submissão de posters à  

Reunião Anual da Sociedade Portuguesa de Endodontologia 
Porto, 7 de junho de 2014 

 

 

Data limite para a submissão do resumo: 4 de maio de 2014 para: 

reuniaoendodotntologia2014@spemd.pt 

Data limite para pré-aceitação do trabalho: 25 de maio de 2014 

Inscrição na reunião do autor responsável: 28 de maio de 2014 

 

Normas para a submissão de trabalhos: 

• O resumo do trabalho deverá ser submetido para o email  

reuniaoendodontologia2014@spemd.pt  até às 24.00h do dia 4 de maio 

de 2014.  

 

• Poderão ser submetidos trabalhos de revisão sistemática e casos clínicos. 

Não serão aceites trabalhos de investigação - este tipo de trabalhos 

poderão ser submetidos e apresentados na reunião da SPE a realizar 
em outubro, integrada no Congresso Anual da SPEMD (Coimbra, 10-
11 de outubro de 2014). 

 

• A pré-aceitação dos trabalhos será comunicada por e-mail até ao dia 25 

de maio de 2014. O trabalho só será definitivamente aceite após 

inscrição na reunião do autor responsável (1º autor) e da disponibilização 

do poster em formato pdf até ao dia 28 de maio de 2014, de acordo com 

as instruções que seguirão no e-mail de pré-aceitação. 

 

• O autor responsável deve permanecer junto do poster em horário a 

definir pela Comissão Organizadora, para que possa responder a questões 

colocadas pelos participantes da reunião. 

 

• Os diplomas serão entregues no local, em hora a definir pela Comissão 

Organizadora  

 

• O 1º autor só pode apresentar um poster, como autor responsável. No 

entanto poderá ser autor ou co-autor de mais do que um trabalho. 

 

• Os resumos de todos os trabalhos apresentados e afixados serão 

publicados na Revista Portuguesa de Estomatologia, Medicina Dentária e 

Cirurgia Maxilofacial, em número especial da Reunião, desde que em 

conformidade com as presentes Normas e com as Normas de Publicação 

da Revista. 



 

 

Normas para o preenchimento do resumo: 

• O resumo deve estar corretamente identificado com os dados dos autores 

(nome/ título(s) académico(s) /afiliação quando aplicável/ telefone/ e-

mail) e assinalado o autor responsável. 

• Cada trabalho poderá ter no máximo, 6 autores. 

• O título do trabalho deverá definir com clareza o tema abordado (máximo 

90 caracteres, incluindo espaços) 

• O resumo deve ter um máximo de 2500 caracteres (incluindo espaços). 

• Nos casos clínicos, o resumo deverá conter as seguintes secções com os 

títulos a negrito: introdução; descrição do caso clínico; discussão e 

conclusões. 

• Nas revisões sistemáticas, o resumo deverá conter as seguintes secções 

com os títulos a negrito: objetivos; metodologia de pesquisa; resultados; 

conclusões. 


