NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS
O XIII Congresso Mundial de Farmacêuticos de Língua Portuguesa, subordinado ao tema “O
Farmacêutico nos Sistemas de Saúde", para além dos Workshops Pré-Congresso, as sessões plenárias e
paralelas, conta com um espaço para apresentação e discussão de pósteres técnico-científicos.
Esta iniciativa tem como objetivo a divulgação de trabalhos técnico-científicos dos farmacêuticos dos vários
países de língua portuguesa, nas diferentes áreas de intervenção profissional, que constituem uma mais-valia
que a Associação de Farmacêuticos dos Países de Língua Portuguesa (AFPLP) procura dinamizar na esfera
das suas atividades.
Os pósteres técnico-científicos serão avaliados pela Comissão Científica, com base em 6 critérios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Relevância do tema;
Inovação/criatividade;
Aplicabilidade prática;
Clareza na definição do objetivo e metodologia;
Apresentação sucinta e concreta de resultados;
Conclusões breves.

TEMAS DOS RESUMOS
▪

Os resumos deverão focar preferencialmente a intervenção farmacêutica realizada/em curso numa das
áreas técnico-científicas descritas de seguida, a qual deverá ser indicada no documento de submissão
(Resumo e Ficha de Identificação de Autores), mediante a área que considere mais adequada para o tema
da comunicação que irá submeter:
Área 01

Farmácia Prática (Farmácia Comunitária; Farmácia Hospitalar; Distribuição
Farmacêutica; Indústria Farmacêutica);

Área 02

Desenvolvimento, Registo ou Avaliação de Medicamentos;

Área 03

Galénica e Tecnologia Farmacêutica;

Área 04

Análises Clínicas e outras áreas técnico-científicas.

▪

Os resumos submetidos devem respeitar a integridade intelectual fazendo referência ao autor de
qualquer publicação que seja citada.

▪

O autor deve assegurar que o material não está sob qualquer restrição legal para a sua divulgação
pública ou para publicação noutras revistas ou noutros meios de divulgação e apresentação de
congressos.
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NORMAS PARA OS RESUMOS
1. O resumo deve ser submetido em língua portuguesa.
2. O tipo de letra a usar deverá ser Arial, tamanho 10.
3. A estrutura do resumo deve incluir Objetivos, Metodologia, Resultados e Conclusões, obedecendo à
seguinte estrutura: conter, no máximo, 2.000 caracteres (sem espaços e não incluindo o título, nome e
afiliação dos autores); texto com espaçamento 1,5 linhas; e em formato justificado.
4. O texto do resumo não deverá incluir figuras, gráficos nem referências (os quais são reservados apenas
para os pósteres).
5. Para a submissão, só pode ser utilizado o modelo “Ficha de Identificação e Resumo do Póster”, em suporte
informático, que estão disponíveis na página eletrónica do XIII Congresso Mundial da AFPLP
(www.afplp.org/congresso2018).
6. Não serão aceites resumos submetidos em papel ou que não usem o modelo citado.
7. As frases não deverão ser iniciadas com algarismos.
8. Os medicamentos referenciados no resumo poderão ser identificados pela marca comercial com a devida
referência TM ou ®, mas deverão estar também identificados entre parêntesis pela Denominação Comum
Internacional (DCI).
9. No caso de medidas, devem ser indicadas as unidades de referência, podendo ser usadas as abreviaturas
padrão (ex: mg/dL, mm Hg).
10. A AFPLP não exige a presença nem a inscrição dos autores no XIII Congresso Mundial da AFPLP.
11. Os autores deverão indicar a área técnico-científica de submissão de entre as enumeradas acima,
colocando o número da respetiva área no documento “Ficha de Identificação e Resumo do Póster”.

SUBMISSÃO DE RESUMOS
1. Os resumos só podem ser submetidos em suporte informático para o e-mail geral@afplp.org, usando o
ficheiro respetivo “Ficha de Identificação e Resumo do Póster” disponível na página eletrónica do XIII
Congresso Mundial da AFPLP (www.afplp.org/congresso2018).
2. No e-mail deve constar ainda o nome da pessoa que envia o resumo, bem como o respetivo telefone de
contacto e endereço de e-mail, para contactos posteriores.
3. A data limite para envio dos resumos é o dia 18 de setembro de 2018. Os resumos submetidos após
esta data limite não serão considerados.
4. Os serviços da AFPLP validarão o cumprimento das Normas para Resumos, notificando o(s) autor(es) da
decisão de avançarem para a elaboração do respetivo Póster, até ao dia 24 de setembro de 2018.
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NORMAS PARA OS PÓSTERES
1. O póster deverá refletir o conteúdo do resumo e poderá incluir ainda uma Introdução, Discussão,
Agradecimentos e um máximo de quatro Referências Bibliográficas. O póster poderá incluir ainda imagens,
figuras e gráficos.
2. No póster deverão constar os nomes dos autores (primeiro e último nome), bem como a afiliação dos
autores (identificação da instituição).
3. Os pósteres deverão respeitar as seguintes dimensões: máximo 90 cm de largura e 120 cm de altura.
4. A afixação dos pósteres será realizada no início do congresso e a sua remoção será feita no final do
congresso.
5. A afixação dos pósteres é da responsabilidade do(s) seu(s) autor(es) presente(s) no Congresso. No
caso de nenhum (dos) autor(es) ser participante no XIII Congresso da AFPLP, a organização afixará e
removerá o póster conforme anunciado anteriormente.
6. O secretariado disponibilizará material para afixar o póster.
7. Recomenda-se que para uma maior divulgação dos trabalhos de cada participante se elaborem fotocópias
do póster (A4/A5) e cartões-de-visita para distribuir pelos participantes interessados. Não serão
providenciados suportes para as fotocópias do póster ou material para afixarem o suporte.
8. Caso os autores não estejam presentes no XIII Congresso Mundial da AFPLP, poderão entregar o póster
até ao dia 1 de outubro presencialmente nas instalações da Ordem dos Farmacêuticos de Portugal, ou
enviar ao cuidado de “XIII Congresso Mundial da AFPLP” para o seguinte endereço: Rua da Sociedade
Farmacêutica 18, 1169-075 Lisboa, Portugal.
9. O certificado referente à apresentação do póster será enviado após o Congresso, num prazo máximo de 30
dias úteis.

DISCUSSÃO DOS PÓSTERES
A discussão dos pósteres será efetuada em conjunto com a Comissão Científica, durante o evento, em horário
a comunicar oportunamente.

PUBLICAÇÃO DOS RESUMOS
Os resumos selecionados serão publicados no site da AFPLP, ou noutros meios de divulgação e apresentação
do Congresso.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO CIENTÍFICA,
Professor Doutor Helder Mota Filipe
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