Formato das Sessões:

COMUNICAÇÕES LIVRES
•

Os preletores dispõem de 5 minutos para cada apresentação. Em cada sessão haverá períodos
de discussão de 10 minutos.

•

A marcação do tempo é feita por um relógio digital que executa a contagem decrescente do
tempo programado até “0”.

•

As línguas oficiais do Congresso são o Português e o Inglês, sendo aceites conferências ou
comunicações em espanhol e francês.

•

The official languages of the Congress are Portuguese and English. Conferences in Spanish and
French are also accepted.

POSTERS
•

As dimensões máximas permitidas são: 80 cm de largura por 120 cm de altura.

•

O texto deve ser facilmente legível a uma distância de 1 a 2 metros.

•

Os posters deverão ser afixados nas paredes correspondentes aos números dos posters,
imperativamente, até às 09.00 de Quinta-Feira, dia 25 de Outubro de 2018. Poderão ser
retirados até às 13.00 de dia 27 de Outubro. A Organização não se responsabiliza pelos posters
não retirados.

•

A área destinada aos posters será situada no Piso 0 do Pavilhão Multiusos de Viseu.

•

Os kits com os autocolantes velcro, para fixar os posters, encontram-se no Secretariado da
SPOT, onde poderá levantá-los.

HORÁRIOS DOS POSTER TOURS

Durante os Poster Tours, os autores (pelo menos 1 autor por poster) deverão estar disponíveis, junto ao
poster, para esclarecer eventuais questões.

Nome do Poster Tour:
Poster Tour 1 - Anca,
Traumatologia

Horário do Tour:

Quinta-Feira, 25 de
Outubro de 2018, 10.3011.00
Poster Tour 2 - Avaliação de Dano, Quinta-Feira, 25 de
Joelho, Tornozelo e Pé
Outubro de 2018, 16.0016.30
Poster Tour 3 - Investigação,
Sexta-Feira, 26 de Outubro
Ombro e Cotovelo, Punho e Mão
de 2018, 10.30-11.00
Poster Tour 4 - Coluna, Ortopedia
Infantil, Tumores do Aparelho
Sexta-Feira, 26 de Outubro
Locomotor
de 2018, 16.00-16.30

Números dos
Posters:
P1-P6; P52-P64
P8-P9; P17P27; P46-P51
P15-P16; P28P37; P43-P45
P10-P14; P38P42; P65-P67

Júri:
Presidente:
Membros:

Manuel Sousa
José Mousinho
Carlos Pintado
Albino Sousa
Luís Palma

E-POSTERS
•

Os posters em formato digital estarão disponíveis para visualização no piso 0 do Pavilhão Multiusos
de Viseu, na sala E-Posters e Vídeos, junto ao slide desk, durante o horário do Congresso.

VÍDEOS
•

Os vídeos podem ser visionados no Piso 0, na sala de E-Posters e Videos, do Pavilhão Multiusos de
Viseu, durante o horário do Congresso.

INFORMAÇÕES AOS PALESTRANTES
APRESENTAÇÕES ORAIS
Os auditórios e salas do Congresso estão equipados para a projeção de apresentações no formato MS
Powerpoint® 97-2013.
A projeção de slides, retroprojeções e a utilização de computadores portáties pessoais, não é permitida.
Os oradores devem utilizar MS Office® (Windows ou MAC).
1. O formato recomendado para filmes incorporados na apresentação é MP4.
Se utilizar Codecs, deve escolher a vesão atual do pacote DIVx.
Os ficheiros de vídeo e de imagem devem ser armazenados na mesma pasta onde foi guardada
a apresentação.
2. Os formatos de imagem recomendados são .jpg e .gif. Outros formatos / extensões podem ser
utilizados, desde que sejam compatíveis com o MS Powerpoint®.
3. A apresentação deve utilizar as fontes de texto incluídas na instalação básica do sistema
operativo Microsoft Windows® . As fontes recomendadas são Times Roman, Arial e Verdana.
Utilize fontes grandes. O mínimo recomendado é 18.
4. Recomendamos a gravação dos ficheiros de MS Powerpoint® com a extensão .ppt, .pptx (de
acordo com a versão de software que utilize).
5. Utilizadores de Mac: A apresentação em Keynote® deve ser exportada para o formato
Powerpoint® da Microsoft®. A exportação para este formato pode obrigar a pequenas edições e
formatações de fonte de texto, imagens, gráficos, etc. Para os vídeos embebidos na
apresentação, utilize a funcionalidade do Quicktime® para gravar o ficheiro de filme em MP4.
6. Os dispositivos de armazenagem aceites no Slide Desk para a entrega dos ficheiros são: CD,
DVD, Disco externo e pen drive USB.
SLIDE DESK
Todas as apresentações ao Congresso devem ser submetidas no Slide Desk.
As apresentações devem ser entregues com o mínimo de 4 horas de antecedência do início das sessões
da tarde ou entregues no dia anterior (até às 18.00h) no caso das apresentações programadas para as
sessões da manhã seguinte.
No Slide Desk estão disponíveis as seguintes operações:
•

Revisão da Apresentação pelo Apresentador

•

Apoio técnico presencial

Horários de Funcionamento do Slide Desk
•
•
•
•

Quarta-Feira, dia 24 de Outubro de 2018 das 17.00 às 20.00
Quinta-Feira, dia 25 de Outubro de 2018, das 07.30 às 18.30
Sexta-Feira, dia 26 de Outubro de 2018, das 07.30 às 18.30
Sábado, dia 27 de Outubro de 2018, das 07.30 às 12.30

CERTIFICADOS
Certificados de Participação no Congresso e de Apresentações:
•

Serão enviados por e-mail após o Congresso

Certificado de Poster, E-Poster e Vídeo
•

Os certificados serão enviados por e-mail, após o Congresso.

•

Só serão considerados os trabalhos em que pelo menos um dos autores esteja inscrito e tenha
participado no Congresso.

•

Não serão aceites alterações a Certificados

Acesso às sessões científicas
Só é permitido o acesso às sessões científicas, aos participantes devidamente inscritos no Congresso, e
portadores do respetivo crachá identificativo, que dará acesso às sessões científicas, pelo que o seu uso
é obrigatório. O controlo será feito à entrada e à saída das sessões científicas.
Horários de Funcionamento do Balcão de Acreditação
•
•
•
•

Quarta-Feira, dia 24 de Outubro de 2018 das 17.00 às 20.00
Quinta-Feira, dia 25 de Outubro de 2018, das 07.30 às 18.30
Sexta-Feira, dia 26 de Outubro de 2018, das 07.30 às 18.30
Sábado, dia 27 de Outubro de 2018, das 07.30 às 12.30

Refeições
•

Os cafés e os almoços estarão disponíveis, diariamente, no recinto da Exposição, nos horários
indicados no programa.

Assembleia Eleitoral
Eleições para os Corpos Gerentes da SPOT para o biénio 2021-2022, e das Secções da Anca,
Biomecânica, Coluna, Tornozelo / Pé e Tumores do Aparelho Locomotor para o biénio 2019-2020
Horário da Assembleia Eleitoral (a funcionar na sala do Secretariado da SPOT)

•
•

Quinta-Feira, 25 de Outubro de 2018 – das 09.00h às 13.30h e das 15.00h às 17.30h
Sexta-Feira, 26 de Outubro de 2018 – das 09.00h às 13.30h

SECRETARIADO CIENTÍFICO
SCIENTIFIC SECRETARIAT
SOCIEDADE PORTUGUESA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
PORTUGUESE SOCIETY OF ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGY
Rua dos Aventureiros, Nr. 19 B,
Parque das Nações 1990-024 Lisboa
Tel.: +351 218 958 666
Fax: +351 218 958 667
spot@spot.pt
www.spot.pt
LOCAL DO CONGRESSO
CONGRESS VENUE
PAVILHÃO MULTIUSOS DE VISEU
Rua Padre Costa
3510-063 VISEU
Tel.: +351 232 422 018

