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APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NO X CONGRESSO NACIONAL
A APLF abre, no âmbito do X Congresso Nacional, a possibilidade de profissionais e estudantes de
Farmácia, exporem e/ou apresentarem os seus trabalhos académicos e/ou científicos.
Os interessados devem submeter um Resumo, de acordo com as instruções que se seguem.
DEADLINE para Submissão dos Resumos - 10 de Outubro de 2016

NORMAS GERAIS
1. A apresentação de trabalhos está disponível apenas aos participantes no X Congresso Nacional da APLF.
2. É obrigatória a inscrição, no X Congresso Nacional da APLF, do autor/co-autor identificado como
apresentador;
3. Todos os trabalhos submetidos serão analisados pela Comissão Científica, que seleccionará os que
considerar aptos, podendo recusar os trabalhos que não demonstrem qualidade técnica e/ou científica;
4. Será emitido UM certificado por comunicação, onde constará o autor e o(s) co-autor(es).
5. A Comissão Científica reserva o direito de propor ao(s) autor(es) a apresentação do trabalho, sob a
forma de comunicação oral.

NORMAS DE ORGANIZAÇÃO DO RESUMO
O resumo deve ser redigido em Português e Inglês, com um máximo de 2000 caracteres (incluindo espaços).
• O texto do resumo deverá conter:
 Introdução/Background
 Objectivo/Aim
 Material e Métodos/Material and Methods
 Resultados/Results
 Discussão e Conclusão/ Discussion and Conclusions
 Palavras-Chave/Keywords*
 Bibliografia/References** (não contabilizadas para a contagem de caracteres)
* As palavras-chave devem ser num mínimo de 3 e num máximo de 5.
** A bibliografia é obrigatória, deve conter no máximo 5 referências segundo as normas de Vancouver.

NORMAS DE APRESENTAÇÃO DO TRABALHO
Orientação







Título (maiúsculas pequenas e negrito)
Nome do(s) autor(es) e respectiva instituição, em tamanhos diferentes
Formato do poster - 90cm (horizontal) x 120 cm (vertical)
Os posters deverão ser legíveis a dois metros
O apresentador dos posters, disporá de 3 minutos para defender o trabalho
No caso das comunicações orais, o apresentador, disporá de 8 minutos para defender o trabalho
Porto, 15 de Junho de 2016
A Comissão Cientifica

