NORMES PER L'ENVIAMENT DE PÓSTER AL XXVII Congrés de la SCBCMO

Es lliuraran a través del següent enllaç:
http://abstracts.academia.cat/form.php?id=1717
El resum a enviar constarà de cinc apartats: Introducció, Objectius, Metodologia,
Resultats i Conclusions i haurà de ser redactat en format Word.
Addicionalment reflectirà el Títol, Autors (especifiqueu autors per: “Dos Cognoms,
Nom”), Servei i/o Centre de treball i haureu d'assenyalar l'adreça de correu electrònic
del primer signant, per informar-vos de l'acceptació del vostre pòster.
Perquè els pòster acceptats puguin ser presentats és imprescindible que el primer
signant estigui inscrit al Congrés. Es lliurarà un certificat per cada pòster que sigui
acceptat per part del Comitè Científic del congrés.
Es concedirà un premi als millor pòster exposat. Serà el Comitè científic del Congrés
qui prengui aquesta decisió, sent la mateixa de caràcter definitiu.

DATA LÍMIT PER A L'ENVIAMENT DELS ABSTRACTS:
La data límit de recepció de resums serà el 15 d'Abril del 2022.
NOTIFICACIÓ DE LES COMUNICACIONS PÒSTER ACCEPADES:
El Comitè Científic, una vegada seleccionats els pòsters acceptats, informarà el primer
signant, via correu electrònic, abans del dia 20 d'Abril. L'acceptació per part del Comitè
Científic serà un requisit previ per a la presentació del pòster al congrés

CRITERIS D'AVALUACIÓ
Els resums rebuts seran avaluats per almenys dos membres del Comitè Científic,
desconeixent aquests la identitat i procedència dels autors.
Els membres del Comitè Científic respectaran el principi de confidencialitat pel que fa a
l’avaluació de la documentació rebuda.
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L'avaluació es puntuarà en sis apartats amb puntuació de 0 a 3:
- Estructura i presentació – 3 punts
- Objectius – 3 punts
- Metodologia – 3 punts
- Resultats – 3 punts
- Conclusions – 3 punts
- Valoració global – 3 punts
NORMES PER A LA PRESENTACIÓ DE PÒSTERS AL CONGRÉS:
· Els pòsters que resultin admesos pel Comitè Científic seran exposats al BCIN fins a la
finalització del Congrés.
· Les mides seran de 90 cm. d'amplada x 1,50 cm. d'alçada.
· No s'admetran treballs publicats o que hagin estat acceptats per ser publicats
prèviament.
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