Regulamento para a Submissão de
Resumos – II Jornadas Lusófonas
de Nutrição

Os resumos devem ser submetidos para o endereço
secretariado.ects@ulusofona.pt até ao dia 5 de Setembro de 2018.

de

e-mail:

Os resumos submetidos serão avaliados pela Comissão Científica do congresso.
O resultado da avaliação (aceitação ou rejeição), tal como o formato a ser apresentado
i.e., comunicação oral ou póster, será comunicado aos autores através de correio
eletrónico até ao dia 6 de Outubro de 2018.
O autor indicado como responsável pela apresentação do resumo, independentemente
do formato, terá de estar inscrito no congresso à data de 12 de Outubro, sob pena de
não o poder apresentar.
Os resumos submetidos para avaliação devem ser trabalhos originais e que não tenham
sido publicados ou apresentados previamente noutros congressos, conferências ou
outros eventos científicos, devendo enquadrar-se em qualquer temática no âmbito das
Ciências da Nutrição. Os autores podem submeter mais do que um resumo, tendo como
limite máximo 2 resumos por autor.
Todos os resumos aceites serão publicados na Revista Internacional: "Biomedical and
Biopharmaceutical Research Journal".

Normas para a Submissão de Resumos
Os resumos serão submetidos exclusivamente em inglês, não devendo exceder as 250
palavras.
Os resumos devem ser contruídos com letra (font) 10, tipo Arial, com alinhamento à
esquerda.
Não é permitida a inserção de figuras e tabelas no corpo do resumo ou fora dele.
Aquando da submissão do resumo será necessário indicar os nomes dos autores (Nome
e Apelido) e respectivas afiliações, o contacto de e-mail do autor de correspondência,
bem como o autor que será responsável pela apresentação do resumo no dia do
congresso (sublinhado na lista de autores).
Tenha em consideração que o revisor pode solicitar um esclarecimento para
determinadas técnicas utilizadas em experiências com animais; os resumos serão
rejeitados se alguma dúvida, ética ou cientifica, em especial sobre a
experimentação, persistir.



As experiências em animais e tecidos animais devem declarar

Todos os procedimentos de acordo com a legislação/orientações europeia actuais ou, na
sua ausência, com as directrizes locais vigentes.


Experiências em seres humanos ou tecidos humanos devem declarar

Todos os procedimentos de acordo com os padrões éticos do órgão nacional,
institucional ou outro órgão responsável pela investigação e experimentação humana, e
com os princípios do “World Medical Association's Declaration of Helsinki".

Normas de Apresentação
Pósteres
A impressão do poster é da responsabilidade dos autores devendo ser elaborados com
orientação vertical, não excedendo as dimensões do tipo A0 (841 mm x 1189 mm).
Os pósteres deverão reflectir o conteúdo dos resumos e ser redigidos em inglês.
O cabeçalho dos pósteres deve conter o título do trabalho, os autores e as suas
afiliações.

Comunicações Orais
As apresentações orais selecionadas terão uma duração máxima de 10 minutos; a
discussão relacionada será gerida pelo moderador da sessão.
As apresentações orais deverão ser enviadas por e-mail dirigido à organização
(antonio.raposo@ulusofona.pt) até ao dia 19 de Outubro.

