
  

Regulamento de submissão de Workshops

1 – Condições dos Workshops

Os resumos das comunicações livres devem ser submetidos usando a plataforma 
disponível no site www. apmgf.pt. Serão excluídos resumos enviados por outro meio. Para 
cada resumo deverá ser registado obrigatoriamente o nome do primeiro autor, telefone e 
correio eletrónico de contacto. 

O  número máximo de autores permitido  é  de seis e  cada grupo de autores  só poderá
submeter um Workshop. O texto do resumo não pode conter a identificação dos autores,
sob pena de exclusão do mesmo. A identificação deve ser feita apenas no espaço indicado
para o efeito. 

O resumo não deve exceder os 150 caracteres no título do trabalho e os 2500 caracteres no
texto do resumo. 

O prazo limite de envio de resumos é as 23h59m do dia 10 de março de 2021.

A inscrição no Encontro Nacional  de Internos e Jovens Médicos de Família (ENIJMF) é
condição obrigatória para a realização e apresentação de Workshops.

Não poderão ser  submetidos workshops previamente realizados em outros eventos.  Os
Workshops não são passíveis  de receber prémios. No final  do encontro, será emitido o
respetivo  certificado  de  organização  e  dinamização  aos  autores  dos  Workshops
selecionados e de frequência aos participantes no workshop. 

2 - Estrutura do resumo para submissão dos workshops



O resumo deve ser estruturado de acordo com os seguintes tópicos:

1.     Introdução – deve incluir a justificação e pertinência da realização do Workshop;

2.  Objetivos de aprendizagem – deve ser indicando a finalidade do Workshop, bem
como os resultados que se prevê obter;

3.  Metodologia –  Descrição  dos  aspetos  organizativos  e  conteúdos  abordados  no
Workshop, bem como o contributo de cada autor para o Workshop. Neste tópico, devem
ainda ser brevemente descritos as atividades das componentes práticas e interativas
previstas para o Workshop;

4.     Discussão – Breve reflexão sobre o impacto previsto do workshop na Medicina
Geral e Familiar;

Biografia dos  autores  –  Em  PDF  anexo  deverá,  também,  ser  incluída  informação
biográfica  sucinta  dos  autores,  bem  como  a  indicação  do  coordenador  científico  do
workshop. A não indicação de um coordenador científico é um critério de exclusão, e este
terá de ser um Médico Especialista, preferencialmente um Jovem Médico de Família (até 5
anos após terminar a especialidade).

3 – Apresentação dos Workshops

Os  Workshops  terão  de  ser  realizados  em  português  e  apresentados  via  online,  num
espaço de tempo máximo de 90 minutos por Workshop.

4 - Júri 

É constituído um júri de seleção de resumos e de apreciação das apresentações. A 
composição do júri de seleção e apreciação é da responsabilidade da Comissão Científica 
do Encontro. O júri recusará qualquer resumo que não tenha pertinência e qualidade para o 
Encontro. 
No caso de existirem dois ou mais workshops com o mesmo tema será aceite o melhor 
classificado. 


	1 – Condições dos Workshops
	3 – Apresentação dos Workshops

