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Normas e prazo de 

submissão de posters ou 

comunicações livres 

XX Jornadas da 

Associação Portuguesa de 

Buiatria 

 

 

 

 

1- A APB convida ao envio de resumos para apresentação pública durante XX Jornadas 

da Associação Portuguesa de Buiatria, que se realizarão nos dias 8 e 9 de novembro de 

2019, no Hotel Vila Galé, Évora. Serão bem-vindos todos trabalhos relacionados com a 

investigação em ruminantes, ensaios laboratoriais ou de campo, estudos retrospetivos ou 

descrição de casos clínicos, para apresentação em forma de comunicação livre oral ou 

em poster. 

A melhor apresentação oral e o melhor poster serão premiados com o valor de €250. As 

3 apresentações aceites como Comunicações Orais Livres terão direito a um convite 

para as Jornadas. 

 

2-Os Resumos deverão ser submetidos até ao dia 31 de julho de 2019, exclusivamente 

por via eletrónica, através do endereço de email: buiatria.geral@gmail.com. As 

propostas enviadas por outros meios não serão consideradas. 

 

3-Pelo menos um dos autores dos trabalhos aceites deverá estar inscrito nas durante XX 

Jornadas da Associação Portuguesa de Buiatria. 
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4- O (s) trabalho(s) a submeter deve(m) ser apresentado(s) em Word, tamanho A4, com 

todas as margens a 2,5 cm. Devem ser escritos em Português. O documento deve ainda 

conter as seguintes informações: 

Título: com letras maiúsculas a negrito, fonte Times New Roman 14 

Lista de autores: em maiúsculas, fonte Times New Roman 12 

Afiliação dos autores: nome da organização e País, fonte Times New Roman 11, 

itálico 

Contacto correio eletrónico: do autor proponente do trabalho – para quem será 

enviada toda a correspondência que venha a existir. Fonte Times New Roman 11 

Resumo da Comunicação: O corpo de texto [resumo] deve ser apresentado em fonte 

Times New Roman, espaço 1.5, texto justificado, não devendo exceder as 300 palavras, 

excluindo título, nome dos autores e sua afiliação e referências bibliográficas. Deve ser 

organizado por secções: Introdução, Objetivos, Materiais e Métodos, Resultados e 

Conclusões; ou na apresentação de casos clínicos: Introdução, descrição do caso 

(incluindo Anamnese, Exame físico, Diagnósticos diferenciais, Exames 

complementares, Diagnóstico e Tratamento e Evolução) e Discussão. 

 

5- A apreciação e seleção dos resumos a apresentar são da exclusiva responsabilidade 

da Comissão Organizadora das XX Jornadas da Associação Portuguesa de Buiatria. 

 

6-Toda a comunicação com os autores será realizada por via eletrónica, pelo que o 

endereço de correio eletrónico do autor responsável pela apresentação deverá ser 

comunicado obrigatoriamente (qualquer incorreção na ortografia do mesmo será da 

responsabilidade dos autores) 

 

7-Os Resumos que não cumpram estas normas serão rejeitados. 

 

8-Todos os resumos aceites serão inseridos no Livro de Resumos das XX Jornadas da 

Associação Portuguesa de Buiatria, para a qual os autores dão implicitamente a sua 

permissão ao submeterem o resumo; 
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9- Até 15 de setembro de 2019, os autores serão informados, por via eletrónica, da 

aceitação ou recusa do trabalho submetido, assim como de eventuais modificações a ser 

introduzidas. Serão igualmente informados se os trabalhos deverão ser sobre a forma de 

Poster ou em Comunicação Livre oral. 

 

10-A versão final do resumo, deverá ser novamente submetida até dia 30 de setembro 

de 2019. 

 

11-É da responsabilidade do autor a submissão de um resumo correto. Qualquer erro na 

ortografia, gramática ou facto científico na versão final é da responsabilidade dos 

autores. 
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12- Instruções para apresentação em comunicação livre oral 

a) A comunicação deverá ser feita em 10 minutos, com 3 minutos de tempo para 

discussão. 

b) Os autores que não cumprirem o tempo estipulado perderão o tempo para perguntas e 

serão interrompidos, se necessário para a normal continuação dos trabalhos. 

c) As apresentações deverão ser acompanhadas por Powerpoint ou similar. Neste devem 

constar, para além da informação cientifica a apresentar: 

1 – Título 

2 – Autores 

3 – Vinculação dos autores 

4 – Fonte financiadora, se houver. 

5 – Referência à apresentação nas XX Jornadas da Associação Portuguesa de Buiatria 

6 – Texto legível à distância (recomenda-se tamanho 24 ou superior) 

7 – Bibliografia: devem constar todos e apenas os trabalhos citados, não mais de 6, 

listados por ordem alfabética onomástica. Devem ser escritos como os seguintes 

exemplos: 

Burkgren T e Vogel L (2006). Stakeholder position paper: Food animal veterinarian. 

Prev Vet Med, 73(2-3), 177-179. 

Armitage P e Berry G (1987). Statistical methods in medical research. Blackwell 

Scientific Publications (Oxford). 

O’Brien M e Gottlieb LS (1979). The liver and biliary tract. In: Pathologic basis of 

disease, 2ª edição. Editores: SL Robbins e RS Cotran. W.B. Saunders Company 

(Filadélfia, Londres, Toronto),1009-1091. 
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13-Instruções para apresentação em Poster: 

a) Os painéis serão mantidos em exibição pela duração total das Jornadas, sendo 

entregues antes do início das mesmas e retirados após a última sessão. 

b) A dimensão do painel deverá ser de 80 x 120 cm (largura x altura) 

c) Campos obrigatórios 

1 – Título – em destaque. 

2 – Autores 

3 – Vinculação dos autores 

4 – Fonte financiadora, se houver. 

6 – Texto – legível à distância de 1,50m (recomenda-se tamanho 32 ou superior) 

7 – Referência à apresentação nas XX Jornadas da Associação Portuguesa de Buiatria 

8 – Bibliografia: devem constar todos e apenas os trabalhos citados, não mais de 6, 

listados por ordem alfabética onomástica. Devem ser escritos como os seguintes 

exemplos: 

Burkgren T e Vogel L (2006). Stakeholder position paper: Food animal veterinarian. 

Prev Vet Med, 73(2-3), 177-179. 

Armitage P e Berry G (1987). Statistical methods in medical research. Blackwell 

Scientific Publications (Oxford). 

O’Brien M e Gottlieb LS (1979). The liver and biliary tract. In: Pathologic basis of 

disease, 2ª edição. Editores: SL Robbins e RS Cotran. W.B. Saunders Company 

(Filadélfia, Londres, Toronto),1009-1091. 

 


