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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE ABSTRACTS

1.  A apresentação de abstracts está aberta apenas aos autores que se inscrevam no 12º Simpósio Cancro 
da Cabeça e Pescoço;

2.  A data limite para submissão de abstracts é 5 de setembro de 2022;

3. Todos os abstracts deverão ser submetidos através do site www.geccp.pt/. Não serão aceites 
abstracts enviados por e-mail;

4. O abstract deverá ser organizado por secções:

  • Introdução

  • Objetivos

  • Material e métodos

  • Resultado

  • Conclusões

 No caso dos Casos Clínicos deverá ser organizado por:

  • Introdução

  • Caso clínico

  • Conclusões

5. Os abstracts são exclusivamente submetidos online e não deverão exceder as 800 palavras, nem 
incluir figuras ou tabelas;

6. Para submeter o abstract, o autor não necessita estar inscrito no simpósio, uma vez que poderá 
efetuar a inscrição posteriormente, sendo que à data do simpósio pelo menos um dos autores terá de 
estar devidamente registado;

7. À direção do GECCP caberá aprovar os abstracts a serem apresentados em formato de poster 
eletrónico. Aquando da comunicação da aceitação, a organização fornecerá o template, regras de 
apresentação e formatação dos mesmos;

8. A direção do GECCP poderá optar por não expor os posters que se afastem do conteúdo e forma 
indicados ou que apresentem falta de qualidade gráfica;

9. Todos os abstracts aprovados serão inseridos no livro de abstracts do 12º Simpósio Cancro da Cabeça 
e Pescoço ou em publicação a definir pela direção do GECCP, para a qual os autores dão desde já a sua 
permissão automática com o ato de submissão;

10. Serão atribuídos prémios aos melhores trabalhos. A divulgação dos vencedores dos prémios será 
efetuada na sessão de encerramento, a realizar no dia 24 de setembro de 2022. 

Pelo menos um dos autores terá de estar presente na sessão de entrega dos prémios sob pena de não 
receber o valor atribuído.


