
NORMATIVA DE APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES LIVRES EM  FORMATO POSTER 
OU ORAL 

O comité científico da Secção Ibérica tem a intenção de potenciar o intercâmbio de 
experiências numa disciplina tão ampla e variada como a medicina de animais selvagens.   

 

FORMATO DE APRESENTAÇÃO 

Pode apresentar-se em formato de poster ou como comunicação oral, seguindo as normas que 
se indicam em seguida. 

 

COMUNICAÇÕES LIVRES E POSTER – FORMATO DE ENVIO DOS  RESUMOS 

Em ambos os casos o formato de envio será o mesmo: 

 
Enviar um resumo em formato “doc” com um máximo de 300 palavras  (excluindo bibliografia). 

Os resumos podem ser enviados em castelhano ou em português. Todos devem incluir um 
breve resumo em inglês. 

Formato del resumen: 

Título: Arial, 12 pt, negrita, mayúsculas, centrado. 

Autores: Apellido y primera letra del nombre, Arial, 12 pt, minúsculas, centrado. 

Centro o institución a la que pertenece, dirección completa, incluyendo teléfono y dirección de 
e-mail. El país debe ir en mayúsculas. 

Texto: Arial, 10 pt, justificado, interlineado sencillo. 

Referências: Referências no texto deve ser escrito em Arial 10 pt, em letras minúsculas. O 
nome desse autor deve ser seguido pelo ano de publicação  

A lista de referências deve ser no final do texto, Arial 10pt, itálico, com alinhamento justificado.  
A lista deve incluir todas as publicações citadas no texto e os nomes de todos os autores. Os 
autores não são citadas no texto não deve aparecer na lista de referências. 
Aceitar-se-ão gráficos ou fotografias representativas do trabalho. 

Incluir as seguintes secções: 

 
Devem descrever adequadamente os objectivos e resultados para que se possa avaliar a 
qualidade e originalidade do trabalho. 

Trabalho de investigação clínica  

• Objectivo do estudo  



 
• Materiais e métodos: com uma descrição dos procedimentos, incluindo estudo estatístico, se 
houver  

• Resultados: com os resultados principais do estudo  

• Conclusões  

• Bibliografia 

 

Casos Clínicos:  

• Introdução e caso clínico  

• Discussão  

• Bibliografia 

 

AVALIAÇÃO 

Devem enviar-se os resumos com as características indicadas para o secretariado da Secção 
Ibérica. Deste modo, os resumos serão revistos, de maneira anónima, por um comité científico 
antes da sua aceitação.  

 

PRAZOS DE ENVIO 

O prazo termina no próximo dia 1 de Setembro , para ter tempo suficiente para as revisões. 
Devem enviar-se por correio electrónico para seccion.iberica@gmail.com, com o título: 
Comunicação III Reunião Científica da Secção Ibérica 2017 - ORAL ou POSTER (indicar o 
correspondente). 

 

NORMATIVA DE APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES LIVRES - ORAL 

• As comunicações livres (apresentação ORAL) que forem aceites dispõem de um total 15 
minutos para apresentação (deixar pelo menos 1 minuto para perguntas). 

 

NORMATIVA DE APRESENTAÇÃO DE POSTER 

Características do póster: A superfície disponível para cada póster será de 90 cm largura x 
130-150 cm altura. Pede-se que não ocupem toda a superfície disponível.  

Colocação e apresentação do póster: Serão expostos durante os dias que dura a reunião e um 
dos autores deve estar junto ao póster para responder as perguntas dos assistentes durante os 
intervalos.  



Número de pósteres: Os participantes podem enviar um máximo de 3 pósteres. Caso haja um 
número excessivo de pósteres o comité científico escolherá os de maior relevância em função 
do espaço disponível.  

 


