
1. Data limite para envio de abstracts: 17 de agosto de 2020 através do correio eletrónico:
investigadores.nrn@ligacontracancro.pt;

2. Os abstracts devem ser submetidos em Português. Deve ser utilizada uma linguagem simples
e evitados os erros ortográficos, que serão da responsabilidade dos autores;

3. De forma ao abstract poder ser submetido para apreciação por parte do júri, no mínimo um
dosautoresdeveráestar inscritono II ENJIO, casoos restantesautoresqueiramassistir aoevento,
devem realizar a sua inscrição;

4. Asubmissãodeabstractsdeveincluironomecompletodoprimeiroautor,endereçopostal,número
de telefone de contacto, endereço de correio eletrónico e identificação da instituição de origem,
sob penalização de não ser considerado.

5. Apósavaliaçãodosabstractspelarespetivacomissãodeavaliação,eosautoresserãonotificados,
por email, comunicando a aprovação ou exclusão do abstract e qual a forma de apresentação.
Data para comunicação dos resultados: 14 de setembro de 2020;

6. Os abstracts deverão ter no máximo 2500 caracteres (excluindo espaços), tipo de letra Arial,
tamanho 12.
Devem estar organizados de acordo com a seguinte estrutura, excetuando se o trabalho incidir
sobre um relato de caso:

a) Introdução

b) Objetivos

c) Material e Métodos

d) Resultados

e) Discussão/Conclusão
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7. Os abstracts serão selecionados sob 3 diferentes formas: e-poster (de forma digital, disponíveis
em plataforma para visualização), comunicação oral digital (via Zoom) ou comunicação oral
presencial.

8. As comunicações orais digitais terão a duração de 7 minutos de apresentação e 3 minutos de
discussão.

9. As comunicações presenciais terão a duração de 10 minutos de apresentação e 5 minutos de
discussão.

10. Os trabalhos selecionadosparae-poster deverão ser enviadosparaaorganizaçãodo II ENJIO,
deformaaseremcompiladosedisponibilizadosaosparticipantes,protegendosempreotrabalho
e a propriedade intelectual dos investigadores.

11.Omelhor trabalho sob a forma de e-poster e amelhor comunicação oral serão premiadas com
os Prémios II ENJIO, respetivamente MELHOR E-POSTER II ENJIO eMELHORCOMUNICAÇÃO
ORAL II ENJIO.

12. As informações fornecidas pelos candidatos aos prémios serão registadas e utilizadas dentro
dos limites estritamente necessários para assegurar a candidatura aos prémios. Todas as
informações referentes à candidatura serão tratadas de forma confidencial pelo NRN e pelos
elementos do júri.
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