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O principal objetivo deste Fórum é promover o encontro entre
profissionais de várias áreas, criando um espaço para a discussão, a
partilha de conhecimentos e experiências e a promoção da
colaboração interdisciplinar.
Com esse objetivo em mente, dedicamos a segunda parte do Fórum
à discussão de casos trazidos pelos seus participantes e que
apresentem características particularmente interessantes, tais como:








Situações raras
Comportamentos atípicos
Efeitos terapêuticos não descritos
Novas abordagens de diagnóstico e tratamento
Impacto pessoal na carreira profissional
Novas aplicações e técnicas de treino
Utilização de cães ou gatos em novos contextos

Apresentação do Resumo
1. Espaço simples entre as linhas.
2. Letra Times New Roman tamanho 12 ou Arial tamanho 11
3. Primeira linha: Espécie do animal e tipo (p. ex.: técnica de treino,
modificação comportamental, alteração de comportamento, abordagens
terapêuticas em diferentes áreas)
4. Segunda linha: Título a Negrito (deverá ser curto, descritivo e apelativo)
5. Terceira linha: nomes dos autore(s)
6. Quarta linha: Contacto(s) do(s) autor(es) (email, nº de telefone e cidade)
7. Deixar duas linhas em branco.
8. O texto do resumo não pode exceder 350 palavras.
9. Quando usar abreviaturas deve escrever o nome completo (com a
abreviatura entre parênteses) na primeira vez que mencionar. Não deve usar
abreviaturas no título.

10. Os dados apresentados deverão ser originais e da responsabilidade dos
autores da apresentação.
11. Cada autor só poderá apresentar, no máximo, dois casos, podendo, no
entanto, ser co-autor de outros trabalhos.
12. Texto para o resumo:
.
Habitualmente os resumos são iniciados com uma curta introdução na qual é
destacada a relevância do caso dentro do contexto do atual conhecimento na
área. De seguida, é feita uma descrição do caso na qual é referida a história, o
diagnóstico, a evolução, etc. Na discussão é feita uma reflexão sobre os
resultados obtidos e/ou decisões tomadas, com base na literatura científica
mais atual.
.
13. Não é permitida a apresentação de tabelas e imagens no resumo. Devem
ser enviadas 2 cópias e numa das quais não deve constar o(s) nome(s) e
contacto(s) dos autore(s) (cópia cega).
O envio dos resumos deverá ser feito por correio eletrónico para
psianimal.forum@gmail.com em formato MS Word.
Os resumos que não sigam estas normas serão rejeitados.
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Apresentação do caso
 Cada apresentação oral terá duração de 10 minutos, sendo seguida de cerca
de 10 minutos de discussão.
Avaliação dos casos
 Os textos dos resumos serão avaliados de forma cega, com base na sua
originalidade, clareza e objetividade e potencial valor científico/prático
Resultado da avaliação
Os trabalhos que melhor cumpram os requisitos serão selecionados para
apresentação. Os autores serão informados do resultado por e-mail até ao dia
14 de Março.
Serão ainda enviadas informações detalhadas para a apresentação e o
programa. Em caso de aceitação do resumo, o autor que irá apresentar o Caso
deve efetuar a sua inscrição no congresso até ao dia 14 de Março de 2018. Se
nenhum dos autores do trabalho efetuar a sua inscrição dentro deste prazo, a
sua apresentação não será incluída no programa do Fórum.
Datas Limite
10 de Março para submissão de Resumos.
14 de Março para a notificação da aceitação/rejeição do trabalho.
19 de Março para receção da inscrição do autor/apresentador no Congresso

