
 

 

 

NORMAS DE SUBMISSÃO DE POSTERS X REUNIÃO SPOP 2020 

- Só serão aceites trabalhos na forma de poster na área científica de Odontopediatria. 
 

- A apresentação prévia dos trabalhos noutros eventos nacionais constitui critério de 
exclusão. 
 

- Cada trabalho não poderá ter mais de 7 autores. 
 

- Os posters poderão ser de investigação, revisão ou caso clínico. 
 

- Os posters deverão ter no máximo 160 cm de altura x 90 cm de largura e deverão estar 
expostos durante toda a X Reunião da SPOP. 
 

- O autor apresentador tem obrigatoriamente que estar inscrito na X Reunião da SPOP à 
data definida como limite de submissão dos trabalhos. 
 

- A data definida como limite de submissão dos trabalhos é 01 de janeiro de 2020. 
 

- Só serão avaliados os resumos que cumpram as normas definidas na sua elaboração e 
submetidos via email      posterspop2020@gmail.com  
 

NORMAS DE ELABORAÇÃO DOS RESUMOS 
 
Do resumo deverão constar no máximo 400 palavras (excluindo autores e afiliação), ser 
redigido em português, com um título que não ultrapasse 12 palavras. 
 

Todos os autores devem estar identificados (nome, contato e email), bem como eventuais 
instituições a que pertençam. O autor apresentador deve ser assinalado com um asterisco. 
 

Os trabalhos de Investigação devem conter os itens: Introdução; Objetivos; Materiais e 
métodos; Resultados; Discussão; Conclusões; Implicações clínicas. Devem igualmente ser 
indicadas fontes de financiamento, se aplicável. 
 

Dos trabalhos de Revisão deverão constar: Introdução; Objetivos; Metodologia de 
pesquisa; Resultados; Conclusões; Implicações clínicas  
 

Os Casos clínicos deverão conter os itens: Descrição do caso clínico; Discussão e 
Conclusões e apresentar, pelo menos, um ano de controlo clínico/radiográfico. 
 
 
DATAS LIMITE IMPORTANTES 
 
- de submissão: 01 de Janeiro de 2020 via email    posterspop2020@gmail.com 
 
- de inscrição dos autores: 01 de Janeiro de 2020 (link  de inscrição em www.spop.pt) 
 
- de noficação da aceitação do trabalho por parte da Comissão Científica: 26 de Janeiro de 
2020 via email 
	

REUNIÃO ANUAL da SOCIEDADE 

PORTUGUESA de ODONTOPEDIATRIA 

Coimbra 
14 e 15 de Fevereiro, 2020 X


