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A Ordem dos Médicos Veterinários convida todos os Médicos Veterinários ou 

Estudantes do Mestrado Integrado em Medicina Veterinária a submeterem 

resumos para apresentação sob a forma de painel ou comunicação oral, no 10º 

Encontro de Formação OMV, a realizar nos dias 14, 15 e 16 de abril de 2023.

As comunicações deverão versar sobre qualquer aspeto que diga respeito a 

investigação no campo da medicina veterinária.

As comunicações em painel (“poster”) estarão em exposição durante o seguinte 

período: 13h00 de dia 14 de abril (6ª feira) às 16h00 de dia 16 de abril (Domingo).

As comunicações orais serão apresentadas no dia 14 de abril em horário anunciar 

futuramente. 

CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO

1. As comunicações deverão reportar a estudos retrospetivos ou prospetivos 

com relevância científica podendo, no entanto, ser consideradas comunicações 

respeitantes a situações preliminares e casos isolados com interesse excecional. 

As revisões bibliográficas não serão aceites.

2. Até à data limite de submissão (05 de março de 2023), o trabalho não deverá 

ter sido:

• Apresentado ou aceite para apresentação em outro congresso ou reunião 

científica.

• Publicado ou aceite para publicação.
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3. O formato do resumo científico é flexível, mas deverá conter informações sobre 

os objetivos do trabalho, métodos, resultados e conclusões. Por favor não 

mencione estas palavras como cabeçalho mas deixe uma linha de espaço entre 

cada uma das diferentes secções referidas. Não serão aceites apreciações como 

“os resultados serão discutidos”.

4. Os resumos serão apresentados em folha independente. O envio dos resumos 

poderá ser feito por correio eletrónico para posteres.efomv@omv.pt em formato 

editável “word” e em “pdf”.

O estilo do resumo da comunicação deverá seguir as seguintes regras, sob pena 

de não ser aceite:

• O resumo não deverá ultrapassar 350 palavras.

• Utilize espaço simples entre as linhas.

• Utilize letra Times New Roman, número 12.

• A primeira linha deverá ser constituída pelo TÍTULO DA COMUNICAÇÃO em 

letras maiúsculas.

• Os nomes dos autores deverão ser inscritos na segunda linha – apelido em 

primeiro, seguido de iniciais dos restantes nomes.

• Não incluir qualificações.

• Sublinhe o nome do autor que fará a apresentação do trabalho, se este for 

aceite.

• O Departamento/Instituto/CAMV de cada autor deverá ser identificado por 

números em “superscript”.

• Deixe uma linha em branco após os nomes e moradas dos autores e antes de 

iniciar o primeiro parágrafo do resumo.

mailto:posteres.efomv%40omv.pt?subject=


REGULAMENTO�SUBMISSÃO�
COMUNICAÇÕES�CIENTÍFICAS�
14, 15, 16 de Abril 2023 
Lisboa

04
10º Encontro de Formação da Ordem dos Médicos Veterinários

• Não recue a primeira palavra do parágrafo, mas deixe uma linha em cada 

parágrafo.

• Não podem ser incluídos quadros simples, figuras ou gráficos.

• Não inclua referências bibliográficas.

5. Cada resumo da comunicação deverá ser acompanhado por informação 

referente ao autor que apresentará a comunicação, endereço eletrónico e 

contacto telefónico. 

6. A data limite para comunicação da decisão de aceitação sobre os resumos será 

27 de março de 2023.

7. Relativamente aos formatos de apresentação, para as comunicações sob a 

forma de Póster, a dimensão máxima do painel deverá ter 120 X 90 cm (altura X 

largura). Adicionalmente os pósteres aceites terão de ser enviados em “pdf” para 

o email posteres.efomv@omv.pt até ao dia 12 de abril. Para as comunicações na 

forma de Comunicação Oral, estas terão um período de apresentação máximo 

de 12 minutos, seguidos de 3 minutos para resposta a questões, devendo ser 

entregues na sala técnica do EFOMV em formato de powerpoint, através de 

pendrive pelo menos até duas horas antes da sua apresentação. 

8. O autor que apresente a comunicação científica (Painel/Comunicação Oral) 

durante o EFOMV terá direito a entrada gratuita no evento.

mailto:posteres.efomv%40omv.pt?subject=
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CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE MELHOR COMUNICAÇÃO 

(PAINEL/COMUNICAÇÃO ORAL)

Este prémio  tem como objetivo estimular entre os Médicos Veterinários e os 

Estudantes do Mestrado Integrado de Medicina Veterinária à produção científica 

e sua publicação nas diferentes áreas de atuação da Medicina Veterinária.

Os autores de comunicações científicas sob a forma de póster, deverão 

encontrar-se junto ao painel durante o período das 11h00 às 12h00 do dia 15 

de abril, para em caso de necessidade, responderem a algumas questões 

colocadas pelo júri.

Serão atribuídos 5 prémios no 10º EFOMV:

O valor do prémio é monetário cabendo correspondentemente:

1º Prémio de Comunicação Oral - 500 euros

1º Prémio de Poster Científico – 500 euros

2º Prémio de Comunicação Oral – 300 euros

2º Prémio de Poster Científico – 300 euros

Prémio Inovação – 500 euros

Os trabalhos científicos apresentados serão avaliados pelo júri de avaliação 

constituído por membros da Comissão Científica. A Comissão Científica vê-se no 

direito de não atribuição de um ou vários prémios, caso os critérios de qualidade 

científica não estejam reunidos.

O anúncio dos vencedores será efetuado pelas 18h30, no dia 15 de abril, no 

Auditório 1, durante a cerimónia de abertura do 10ºEFOMV.


