
NORMAS DE SUBMISSÃO DE RESUMOS

CASOS CLÍNICOS

01. A data limite para submissão de trabalhos é 20 de junho de 2021, às 23.59h.

02. Os trabalhos serão submetidos sob a forma de resumo.

03. A submissão será realizada exclusivamente por via eletrónica através do site:
www.challengesincardiology.com

04. Deverá ser referenciado no resumo o título, a instituição, os autores do trabalho e os contactos do
autor responsável (telefone e e-mail).

05. O resumo deverá ser organizado por secções: Título e Autores, Introdução, Objetivos, Material e
Métodos, Resultado e Conclusões.

06. O texto a submeter deverá ser em Inglês, não ultrapassando os 2 500 caracteres, incluindo espaços,
nos quais se incluem eventuais tabelas, sendo ainda aceitável a inclusão de uma única imagem/file ou
vídeo, no formato jpg, png, pdf, zip ou mp4.

07. A Organização nomeará, para o efeito, um júri que apreciará os resumos submetidos e a quem caberá
selecionar os trabalhos que serão aceites para apresentação.

08. Os casos clínicos aceites para apresentação deverão ser gravados previamente, devendo os autores
agendar, junto da organização, a respetiva gravação.

09. À data do congresso o primeiro autor terá que estar devidamente inscrito no 11th Challenges in Cardiology.

10. Casos clínicos que já tenham sido publicados anteriormente serão imediatamente rejeitados.

11. A identidade do(s) doente(s) é confidencial. Qualquer referência à identidade do doente será motivo
de rejeição imediata.

12. A Organização atribuirá, de acordo com a apreciação do júri, um prémio ao melhor caso clínico.

13. O júri tem a competência para, se assim entender, não atribuir qualquer um dos prémios.

VIRTUAL EDITION

11th CHALLENGES in CARDIOLOGY
2, 3, 9 and 10 july 2021
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https://challengesincardiology.com/11th-challenges-in-cardiology/


NORMAS DE SUBMISSÃO DE RESUMOS

E-POSTERS

VIRTUAL EDITION

11th CHALLENGES in CARDIOLOGY
2, 3, 9 and 10 july 2021

01. A data limite para submissão de trabalhos é 20 de junho de 2021, às 23.59h.

02. Os trabalhos serão submetidos sob a forma de resumo.

03. A submissão será realizada exclusivamente por via eletrónica através do site:
www.challengesincardiology.com

04. Deverá ser referenciado no resumo o título, a instituição, os autores do trabalho e os contactos do
autor responsável (telefone e e-mail).

05. O resumo deverá ser organizado por secções: Título e Autores, Introdução, Objetivos, Material e
Métodos, Resultado e Conclusões.

06. O texto a submeter deverá ser em Inglês, não ultrapassando os 2 500 caracteres, incluindo espaços,
nos quais se incluem eventuais tabelas, sendo ainda aceitável a inclusão de uma única imagem/file
ou vídeo, no formato jpg, png, pdf, zip ou mp4.

07. A Organização nomeará, para o efeito, um júri que apreciará os resumos submetidos e a quem caberá
selecionar os trabalhos aceites para apresentação.

08. Aos autores cujo resumo seja aceite serão dadas instruções para a preparação do e-poster para
colocação na plataforma.

09. À data do congresso pelo menos o primeiro autor deverá estar devidamente inscrito no
11th Challenges in Cardiology.

10. Os resumos cujos trabalhos já tenham sido publicados anteriormente serão imediatamente rejeitados.

11. A Organização atribuirá, de acordo com a apreciação do júri, um prémio ao melhor e-poster.

12. O júri tem a competência para, se assim entender, não atribuir o prémio.
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