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Introdução

A apresentação de trabalhos científicos nas XV Jornadas de Senologia visa proporcionar a todos 

os clínicos e investigadores que trabalham na área da Senologia a oportunidade de prestarem um 

contributo científico nas áreas de investigação básica ou clínica, do diagnóstico ao tratamento.

Neste sentido, encontram-se abertas as candidaturas para apresentação de trabalhos científicos 

em Senologia, em formato poster, a expôr durante as Jornadas. 

Dos trabalhos submetidos serão seleccionados três (3) para apresentação oral.

Neste documento constam todas as normas que regulamentam a submissão dos trabalhos científicos.

Data da última revisão:

16 de junho de 2014
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1 Submissão de Trabalhos

Todos os trabalhos científicos deverão estar enquadrados no âmbito da Senologia, apresentar 

um conteúdo científico inovador e ser submetidos em formato poster.

Para apresentação de candidatura é necessário o preenchimento do formulário de candidatura 

que inclui:  

• Dados do candidato; 

• Título do trabalho com um máximo de 90 caracteres;

•  Resumo do trabalho, em português ou inglês, com um limite de 5500 caracteres, 

que deverá conter as seguintes informações:

• Objectivos;

• Material e métodos;

• Resultados;

• Conclusão;

• Bibliografia.

O formulário de candidatura, disponível no site da SPS, deverá ser submetido online até dia 

19 de setembro de 2014.
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2 Júri e Critérios de Avaliação

3 Seleção de Trabalhos

O júri é designado pela Comissão Organizadora das XV Jornadas de Senologia.

Os critérios de avaliação dos trabalhos são os seguintes:

• Enquadramento;

• Criatividade;

• Inovação;

• Relevância;

• Metodologia; 

• Volume da Amostra.

O júri é soberano, pelo que não haverá lugar a qualquer tipo de recurso.

Dos trabalhos em formato poster a concurso, o júri selecionará 3 (três) para apresentação oral. 

Os resultados serão comunicados, via e-mail, até 29 de setembro de 2014, ao primeiro autor dos 

trabalhos selecionados.

Os candidatos poderão, igualmente, contactar o secretariado (tel.: 217 611 011).
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4 Especificações 
de Formato

As dimensões do poster original – o único passível de exposição – não deverão exceder 110 x 90 cm, 

nem ser inferiores a 90 x 70 cm.

Os posters devem ser devidamente impressos e nunca apresentados em formato maqueta.

Devem ser entregues no primeiro dia do evento (11 de outubro de 2014), no secretariado, até 

às 10h00.

A afixação do poster é da responsabilidade da entidade organizadora, estando esta sujeita às 

normas existentes no local onde decorre o evento.

Os posters só podem ser levantados imediatamente após o término do evento. Os que não 

forem alvo de requisição, nesse momento, não poderão ser reclamados posteriormente.

Os três (3) trabalhos selecionados para comunicação oral serão apresentados em local e horário 

a definir no programa do evento, sendo que as comunicações não poderão exceder dez minutos 

de duração e um máximo de quinze diapositivos. Serão reservados cinco minutos adicionais 

para discussão por comentador convidado.

As apresentações deverão ser elaboradas em PowerPoint e enviadas por email, para o secretariado 

(jornadas.senologia@bloom.pt), até dia 06 de outubro de 2014. As apresentações devem estar 

identificadas com o título do trabalho, nome completo do orador e telefone de contacto.
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5 Autores

6 Incentivos

À data da selecção dos trabalhos, pelo menos o primeiro autor deverá estar inscrito no evento.

Será emitido um certificado com o nome de todos os participantes, indicados no formulário de candidatura.

São aceites apenas trabalhos científicos de caráter individual ou de grupos de trabalho de um serviço 

ou instituição de saúde, não sendo considerados trabalhos de índole comercial.

A Comissão Organizadora das Jornadas de Senologia irá atribuir o prémio de Melhor Trabalho 

Científico, no valor de €500,00 (Quinhentos euros).

O supracitado prémio será entregue durante a Cerimónia de Encerramento, a ter lugar no dia 12 de 

outubro de 2014 e conta com o apoio da Pfizer Oncology.



XV Jornadas de Senologia • VIII Consenso de Cancro da Mama • Luso • 11 e 12 outubro 2014       
 08

7 Notas

O não cumprimento destas normas constituirá critério de exclusão.

Serão certificados todos os trabalhos aceites e apresentados no evento.

A deliberação sobre casos omissos, a que o presente regulamento não dê resposta, será 

da responsabilidade da entidade organizadora.

Para mais informações, contactar:

Alexandra Sobreira (bloom up)

Tel.: 217 611 011; Fax: 217 611 019

E-mail: jornadas.senologia@bloom.pt


