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Parte I – Parâmetros a avaliar pela CC-APTAP para a aceitação e seleção de trabalhos 

1 – Originalidade dos trabalhos  

Os trabalhos a serem apresentados à Comissão Cientifica da Associação Portuguesa Técnicos de Anatomia 
Patológica (CC-APTAP) deverão acrescentar algo ao panorama científico, implicando a exclusão dos mesmos 
caso não se verifique essa condição. 

2 – Relevância no contexto profissional dos Técnicos de Anatomia Patológica 

Os trabalhos apresentados terão, de algum modo, de ter aplicabilidade e interesse nas atividades 
profissionais e/ou académicas dos Técnicos de Anatomia Patológica. 

3 – Avaliação e Classificação dos trabalhos  

Os trabalhos submetidos serão classificados nas seguintes categorias: “Aceite”, “A Reformular” e “Excluído”. 
No caso de serem classificados como “A Reformular” ou “Excluído” a CC-APTAP emitirá, aos respetivos 
autores, uma nota explicativa. 

4 – Regras aplicadas a elementos da CC-APTAP no caso de serem autores ou co-autores de  trabalhos 

Os elementos da CC-APTAP não poderão avaliar os trabalhos submetidos, caso sejam co-autores dos 
mesmos. Os trabalhos em questão serão avaliados pelos restantes membros ou por um elemento exterior, 
caso se justifique. Os elementos da Comissão Organizadora e da Comissão Científica podem submeter 
trabalhos, estando excluídos de prémio caso sejam primeiros autores. 

5 – Apresentação de trabalhos  

 A apresentação/defesa será sempre realizada apenas por uma pessoa, sendo esta responsabilidade 
atribuída ao primeiro autor do trabalho, o qual deverá estar obrigatoriamente inscrito no congresso. 
Excecionalmente, a apresentação poderá ser efetuada por outro autor do trabalho mediante justificação, 
tendo este de estar inscrito no congresso. 

6 – Atribuição de prémios  

Só será(ão) atribuído(s) o(s) respetivo(s) prémio(s) se os trabalhos o justificarem, reservando o direito à CC-
APTAP de plena decisão. 

7 – Tipologia de trabalhos 

A CC-APTAP reserva-se no direito de aconselhar os autores dos resumos para o tipo de apresentação mais 
apropriado. Por exemplo, um resumo submetido para poster, pode tornar-se numa comunicação oral, caso 
seja da concordância do(s) autor(es) ou vice-versa 
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Parte II – Submissão de Resumos 

1- Os resumos a submeter devem estar estruturados de acordo com uma das seguintes formas: 

A – Estudo Exploratório 

 Introdução: Apresentação do tema/trabalho desenvolvido e revisão teórica (poderá sintetizar, 
preferencialmente numa frase ou parágrafo, o estado da arte do assunto tratado, fazendo referência 
aos artigos de especialidade publicados).  

 Objetivo(s): Definir o(s) objetivo(s) do estudo. 
 Material e Métodos: Descrever sumariamente os materiais e métodos utilizados no estudo. 
 Resultados: Apresentar sumariamente os principais resultados obtidos. 
 Discussão/Conclusão: Resumir os pontos major do estudo (principais conclusões suportadas pelos 

resultados obtidos). Caso considere pertinente, discutir as questões que continuam por 
explorar/investigar na área em questão, sublinhando os pontos fortes e fracos do estudo. 

 Referências Bibliográficas: As ideias usadas no texto não pertencentes ao autor do trabalho 
devem ser acompanhadas pela citação da fonte bibliográfica. 

B – Estudo de caso/Caso Clínico 
 Introdução: Apresentação do caso em estudo, contextualização teórica. 
 Objetivo(s): Definir o(s) objetivo(s) do estudo. 
 Material e Métodos: Descrever sumariamente os materiais e métodos utilizados no estudo, se 

aplicável. 
 Discussão/Conclusão: Deverá conter os resultados obtidos sobre o caso apresentado e principais 

conclusões. 
 Referências bibliográficas: As ideias usadas no texto não pertencentes ao autor do trabalho devem 

ser acompanhadas pela citação da fonte bibliográfica. 
 

C – Revisão Bibliográfica 
 Introdução: Descrever o estado da arte do assunto tratado, fazendo referência aos artigos de 

especialidade publicados).  
 Objetivo(s): Definir o(s) objetivo(s) da revisão. 
 Discussão/Conclusão: Mencionar possíveis controvérsias/pontos de vista diferentes associados à 

temática.  
 Referências bibliográficas 
 

2 – Os resumos não poderão ultrapassar as 300 palavras e poderão ser escritos em Português (redigido 
mediante o novo acordo ortográfico) ou em Inglês, consoante a preferência dos autores. 

3 – O número máximo de referências bibliográficas não deverá exceder as 5 (não sendo estas 
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contabilizadas para a contagem do número de palavras). Não serão aceites resumos sem qualquer referência 
bibliográfica.  
 
4 – Os resumos deverão ser submetidos segundo modelo disponibilizado pela Comissão Organizadora (CO) 
do Congresso. 

5- Os resumos devem ser enviados até data estabelecida pela CO. 

 

Parte III – Submissão de Comunicações em Painel 

Os trabalhos selecionados para comunicação em painel deverão ter a seguinte estrutura: 

1 – Devem ser organizados verticalmente e ter dimensões de, no máximo, 120x90cm, salvo indicação 
contrária por parte da comissão organizadora do congresso. 

2 - Os posters deverão ser apresentados apenas em formato digital, pelo que não é necessária a sua 
impressão. 

3 – Os autores das Comunicação em Painel aceites deverão enviar, até 4 dias antes do evento, o respetivo 
Poster em PDF, para melhor avaliação por parte da CC-APTAP, conjuntamente com a indicação da pessoa 
que o apresentará. 

4 – Haverá uma sessão para apresentação pública dos posters.  O(s) autor(es) do trabalho deverá(ão), nessa 
sessão, fazer uma breve apresentação/discussão do poster (5 minutos) para avaliação pela CC. 

5 – Os autores dos trabalhos afixados terão de ter uma breve apresentação (5 diapositivos máximo) 
preparada no caso de serem seleccionados para prémio, sob pena de serem excluídos do mesmo. 

 
 

Parte IV – Comunicação Oral 

1 – A apresentação poderá ser elaborada em português ou inglês sugerindo-se que, oralmente, seja 
apresentada em português.  

2 – A comunicação oral terá de ser apresentada num tempo máximo de 10 minutos, sob pena de ser excluída 
para atribuição de prémio. 

3 – Após cada apresentação haverá lugar para 5 minutos de discussão do trabalho, apresentação de críticas 
e sugestões. 

4 – Pretende-se que a comunicação oral seja objetiva, clara e concisa. 


