NORMES PER A L’ENVIAMENT I PRESENTACIÓ DE E-PÒSTERS

ENVIAMENT DE RESUMS:
Per a realitzar l’enviament dels resums cal que utilitzeu el formulari que trobareu en aquest enllaç
http://abstracts.academia.cat/form.php?id=1255
L’extensió màxima dels resums és de 350 paraules.
La data límit d’enviament de resums és el 27 de juliol de 2020. Desprès d’aquesta data no es podrà fer
cap modificació en la comunicació, ni en els autors de la mateixa.
Seguint les instruccions donades, una vegada introduït el vostre resum, obtindreu una referència per a
poder consultar i modificar automàticament la comunicació fins a la data límit d’enviament. A partir del
dia 02 de setembre i utilitzant la vostra referència podreu consultar l’estat de la resolució.
Dades importants:
Conserveu la vostra referència i comproveu que la vostra adreça e-mail es correcta. Us caldrà per a poder
accedir al resum i posteriorment comprovar la seva acceptació.
Es imprescindible indicar si la vostra comunicació té relació o està finançada per la Indústria. Així com,
mostrar la filiació de cada un dels signants de la comunicació.
Quan una comunicació sigui acceptada, caldrà que el primer autor s’inscrigui en un termini de 10 dies.
Podeu fer modificacions o veure l’estat d’un abstract ja enviat, a través del següent enllaç
http://abstracts-entorn.academia.cat/

E-PÒSTER:
Les comunicacions acceptades seran presentades en format de e-pòster a la corresponent sessió del
congrés del dia 1 d’octubre a les 18:30 hores. L’autor haurà d’enviar prèviament (abans del 20 de
setembre) el e-pòster en format digital (segons plantilla facilitada per la secretaria tècnica), així com un
vídeo enregistrat de màxim 5 minuts, en el que l’autor exposa un resum del treball i que s’indicarà com
fer-la arribar. La imatge del e-pòster amb el vídeo corresponent es projectaran el dia de la sessió. L’autor
haurà d’estar connectat a la sessió per a respondre a les preguntes que se li puguin formular en directe.
Us recordem que tots els e-pòsters opten a tres premis en les temàtiques de a) recerca molecular, b)
recull de casos i c) presentació d’un cas.

