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REGULAMENTO DE SUBMISSÃO DE RESUMOS 
 

1. CALENDÁRIO 

• 10 de janeiro de 2022 – Abertura das submissões de resumos online 
• 28 de março de 2022, 23:59 GMT+0 – Encerramento das submissões de 

resumos online 
• 11 de abril de 2022, 23:59 GMT+0 – Notificação dos Autores com informação de 

aceitação dos trabalhos e/ou notas de revisão para retificação e ressubmissão 
dos trabalhos 

• 18 de abril de 2022, 23:59 GMT+0 – Encerramento do período de revisão e 
ressubmissão de resumos online (apenas aplicável aos trabalhos previamente 
submetidos e que receberam pedidos de retificação) 

• 22 de abril de 2022, 23:59 GMT+0 – Notificação dos Autores com informação 
do formato de apresentação (comunicação oral ou póster) 

• 6 de maio de 2022, 23:59 GMT+0 – Submissão das apresentações dos 
trabalhos selecionados para comunicação oral 
 

Os autores responsáveis pela apresentação dos resumos aceites deverão 
inscrever-se no Congresso SPSim/RIEM 2022 até 26 de abril de 2022. A aceitação 
do resumo NÃO garante a inscrição no congresso. 
 
 
2. CONDIÇÕES DE SUBMISSÃO 

O estudo submetido deve ser isento e imparcial, baseado nas melhores evidências 
disponíveis. Todos os autores do estudo devem estar livres da influência de interesses 
comerciais. 

Considerando que a Sociedade Portuguesa de Simulação Aplicada às Ciências de 
Saúde  revê e edita o trabalho submetido e que os resumos aceites serão publicados 
num suplemento da Revista da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia, o(s) 
autor(es) devem transferir, atribuir e encaminhar os direitos de propriedade para a 
Sociedade Portuguesa de Simulação Aplicada às Ciências de e para a Revista da 
Sociedade Portuguesa de Anestesiologia, caso o trabalho venha a ser publicado. Esta 
atribuição de direitos de propriedade, aplica-se apenas ao resumo submetido e não 
se aplica ou impede a publicações subsequentes, noutros meios, de um manuscrito 
completo, relacionado com o assunto exposto no resumo.  

Se o resumo for aceite, o autor compromete-se a apresentar o seu trabalho no 
congresso SPSim/RIEM 2022. Os apresentadores de resumos aceites devem fazer a 
inscrição no congresso até o dia 26 de abril de 2022, sob pena de o resumo ser 
removido de todas as publicações relacionadas com o Congresso SPSim/RIEM 2022, 
incluindo do livro de resumos, considerando-se a sua apresentação rejeitada. 
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2.1 CONFLITO DE INTERESSES 

Qualquer autor que participe numa sessão de apresentação de trabalhos no 
Congresso SPSim/RIEM 2022 deve declarar a existência de qualquer relação ou 
acordo, direto ou indireto, que possa afetar o conteúdo da sua apresentação. Neste 
ponto, incluem-se fatores como relações financeiras, cargos de assessoria, atribuição 
de pagamentos, despesas, subsídios ou suporte departamental e participação em 
outras organizações (até 3 anos antes da apresentação do resumo), ou qualquer outro 
considerado relevante. 

Os autores devem declarar qualquer conflito de interesses no momento da 
submissão do resumo, em espaço próprio, existente no formulário de submissão 
online.  Devem também divulgá-los ao público, no início da sua apresentação, bem 
como mencioná-los no póster ou apresentação. O público e o júri têm o direito de 
solicitar tais declarações, caso não sejam feitas. 

 

3. ESTRUTURA DO RESUMO 

O resumo deve conter os seguintes itens: 

• Introdução e Objetivos: Indique o propósito e o objetivo do trabalho; indique 
claramente a hipótese que foi testada pelo estudo ou o que esperava observar. 

• Materiais e Métodos: Descreva os métodos utilizados. Métodos padrão só 
necessitam de ser nomeados, enquanto que outros métodos incomuns ou 
novos podem precisar de uma descrição mais detalhada. O leitor deve 
entender como foram gerados os dados. Indique como foram analisados os 
dados e quais os testes estatísticos utilizados (se aplicáveis). 

• Resultados e Discussão: Apresente, da forma mais clara e detalhada possível, 
os resultados do estudo. Deve ser sucinto, os resumos precisam apenas de 
breves discussões. Concentre-se no que pode ser concluído a partir dos dados 
e explique-os em palavras simples. Evite especulações. 

• Conclusão: Dê uma resposta simples à hipótese, em concordância com os 
novos dados gerados pelo seu estudo. Responda às questões de investigação. 
Pode sugerir novos estudos. A conclusão deve ser justificada pelos seus dados. 

•  Referências: Pode incluir até três referências bibliográficas, numeradas de 
acordo com a ordem de entrada no texto, com o número correspondente no 
texto.   
 

4. INSTRUÇÕES DETALHADAS 

A Comissão Organizadora incentiva a submissão antecipada dos resumos para o 
Congresso SPSim/RIEM 2022.  
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Por favor, leia atentamente as seguintes informações e orientações antes de enviar 
um resumo. A não adesão a estas diretrizes de submissão pode ser motivo para 
rejeição de resumos submetidos. 
 

4.1 IDIOMA 

Todos os resumos devem ser escritos em português ou inglês. Por favor, utilize 
linguagem simples e evite erros ortográficos. 
 

4.2 PROCESSO DE SUBMISSÃO 

Os resumos só podem ser submetidos online, através da plataforma de submissão 
de resumos do congresso SPSim/RIEM 2022, a partir de 10 de janeiro de 2022. Os 
resumos submetidos por correio, fax ou e-mail não serão aceites. 
 

4.3 NÚMERO DE AUTORES 

São permitidos até 6 autores (primeiro autor + 5 co-autores) por resumo, sendo que 
um destes será o apresentador. O trabalho apenas pode ser apresentado por um dos 
autores. A ordem dos autores não pode ser modificada após a submissão. Serão 
solicitados dados de contacto de um Autor Correspondente, que receberá as 
comunicações da organização relativamente à aceitação do resumo. O nome e a 
afiliação de todos os autores devem ser inseridos no formulário de submissão online. 
 

4.4 RESUMO 

O resumo deverá ser submetido em formato Word (.docx), através do formulário de 
submissão online.  
Neste documento deverá constar: 

• Título do resumo - deve ser escrito em maiúsculas e ter no máximo 100 
caracteres; 

• Autores – os nomes devem constar pela ordem submetida no formulário de 
submissão online; o nome do autor responsável pela apresentação deve estar 
sublinhado; devem ser inseridas as afiliações de todos os autores.  

• Resumo 
o Deve ser estruturado, conforme definido no ponto 3 deste 

regulamento; 
o O texto está limitado a 2.500 carateres, sem espaços; 
o O corpo do texto deverá ser formatado com o tipo de letra Arial, 

tamanho 12 e espaçamento entre linhas de 1,5.  
o Os nomes dos autores, respetivas afiliações e referências não são 

contabilizados para o limite de caracteres. 
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4.5 FIGURAS 

Imagens, gráficos ou ilustrações são permitidas até ao número máximo de três. 
 

4.6 ORTOGRAFIA 

É de responsabilidade do autor enviar um resumo correto. Quaisquer erros de 
ortografia, gramática ou facto científico serão reproduzidos tal como submetidos pelo 
autor. 
 

4.7 DOMÍNIOS 

O domínio do resumo é o tema geral sob o qual o resumo será revisto e depois 
publicado nos materiais impressos do congresso, se aceite. Por favor, escolha o 
domínio que melhor descreve o assunto do seu resumo. No entanto, a Comissão 
Científica reserva o direito de decidir a atribuição final do domínio, durante a seleção 
dos mesmos. 

Os resumos deverão ser enquadrados nos seguintes domínios, podendo apenas ser 
selecionado um: 

• Estratégias de ensino / aprendizagem (incluindo conhecimento, skills e atitudes) 
• Currículo 
• Avaliação da aprendizagem (assessment) 
• Feedback, Mentoria e Portfólio 
• Ética e Profissionalismo 
• Avaliação do ensino (evaluation) 
• Desenvolvimento/Formação do corpo docente 
• Pesquisa em educação de profissões de saúde 
• COVID - desenvolvimentos em educação médica para lidar com a pandemia 
• Outros 

 
 

5. CORREÇÃO DE RESUMOS 

Após a submissão, o resumo apenas poderá ser corrigido mediante submissão de 
nova versão através do formulário online e envio de e-mail para a Comissão Científica 
(abstracts2022@spsim.pt) a informar da atualização, até o final do período de 
submissão - 28 de março de 2022, 23:59 GMT+0. 

Caso sejam detetados erros no resumo após o fim do prazo de submissão, os autores 
podem retirar o resumo, devendo para isso submeter o pedido à Comissão Científica, 
através do endereço supramencionado. Para pequenos erros, a correção pode ser 
divulgada durante a apresentação no Congresso. No entanto, as alterações não serão 
incluídas na versão publicada do resumo. 
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5.1 REVISÃO 

Todos os resumos submetidos passarão por um processo cego (blind) de revisão por 
pares (peer-review), conduzida pelos revisores selecionados pela Comissão Científica 
do Congresso SPSim/RIEM 2022. Cada resumo será revisto por dois revisores. A 
Comissão Científica do Congresso SPSim 2022 poderá notificar os autores com notas 
de revisão a fim de possibilitar a ressubmissão dos trabalhos, após retificação dos 
pontos identificados, dentro dos prazos indicados no início do regulamento.  

 

5.2 NOTIFICAÇÃO DE RESULTADOS 

A notificação de aceitação ou rejeição, notas de revisão, assim como o formato da 
apresentação (póster ou comunicação oral), será enviada ao autor 
correspondente, nas datas indicadas no início deste regulamento. O autor 
receberá os e-mails de notificação e será responsável por informar todos os co-autores 
sobre o estado do resumo. Resumos duplicados serão excluídos. 

 

6. INSCRIÇÃO DO AUTOR DO RESUMO 

Se o resumo for aceite, o autor compromete-se a apresentar o trabalho no congresso 
SPSim 2022. Caso o autor não possa apresentar o trabalho, é da sua  responsabilidade 
nomear um co-autor para o fazer e deverá informar a Comissão Organizadora do 
Congresso SPSim/RIEM 2022 da alteração do apresentador, por e-mail, através do 
endereço abstracts2022@spsim.pt.  

Os autores responsáveis pela apresentação dos resumos aceites deverão 
inscrever-se no Congresso SPSim/RIEM  2022 até 26 de abril de 2022. A aceitação 
do resumo NÃO garante a inscrição no congresso. 
 

 

7. APRESENTAÇÃO 

Os  melhores resumos serão selecionados pela Comissão Científica para apresentação 
como comunicação oral. 

As apresentações dos pósteres e comunicações orais serão classificadas e as três 
melhores apresentações e comunicações serão divulgadas na sessão de 
encerramento.  

7.1 PÓSTER 

• O poster deve estar escrito em língua portuguesa ou inglesa, ter o formato A0 
(1188mm x 840mm) e ser impresso na orientação vertical; 
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• O tamanho da letra do texto deverá ser escolhido de modo a permitir uma fácil 
leitura a 2 metros de distância;  

• Cada autor terá um máximo de 4 minutos para apresentar o seu póster e 3 
minutos de discussão;   

• A apresentação pode ser realizada em língua portuguesa ou inglesa; 
• Os autores são responsáveis pela impressão do póster; 
• No momento do check-in, o autor deverá indicar aos membros da Comissão 

Organizadora que têm um póster para afixar, sendo-lhe indicado o espaço 
designado para o efeito; 

• O autor é responsável pela afixação do respetivo póster, até às 15h00 do dia 13 
de maio de 2022;    

• O autor é responsável pela remoção do poster, após a sessão de encerramento 
do congresso, momento em que será feita a divulgação do vencedor do 
prémio de Melhor Póster, podendo o mesmo estar exposto, no máximo até às 
19h00; 

• Caso o póster não seja removido, será destruído; 
• A SPSim/RIEM não se responsabiliza por eventuais danos a pósteres que não 

cumpram estas normas. 
 

7.2 COMUNICAÇÃO ORAL 

• Cada comunicação oral terá a duração máxima de 7 minutos de apresentação 
e 3 minutos de discussão; 

• Os autores deverão submeter as apresentações finais (em formato PowerPoint 
ou PDF) até 6 de maio de 2022, 23:59 GMT+0, para o endereço 
abstracts2022@spsim.pt.  

• A cor de fundo dos slides, o tipo de letra e o tamanho deve permitir a leitura 
fácil dos conteúdos; 

• A apresentação oral pode ser realizada em língua portuguesa ou inglesa. 
 

8. PUBLICAÇÃO 

Todos os resumos aceites e apresentados serão publicados na íntegra, na forma de 
suplemento da Revista da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia.     

Os resumos não apresentados durante o congresso, por qualquer razão, não serão 
publicados. 

Os resumos a publicar passaram por uma revisão independente, por um elemento da 
revista, pelo que poderá ser alterado parte do resumo ou ser feito um pedido para o 
autor correspondente proceder a alterações. Estas alterações serão mínimas, mas 
constituem parte do processo de publicação, pelo que, obrigatoriamente, terão de ser 
executadas sob o risco de não publicação. 
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9. CERTIFICADO DE APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO 

Será emitido um certificado que incluirá o nome do apresentador, o nome dos co-
autores, o título do trabalho e a forma de apresentação, conforme foram inseridos no 
formulário de candidatura. 

O certificado será emitido em via única e será enviado ao autor correspondente, via e-
mail. Caso o trabalho não seja apresentado, não será emitido nenhum certificado.  

A organização não procederá a correções dos certificados durante o período de 
realização do Congresso. 
 

10. CASOS OMISSOS  

A Comissão Científica decidirá sobre todos os casos omissos.  

 


