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CHAMADA PARA RESUMOS 
 
A organização Africana para Pesquisa e Formação sobre o Cancro (AORTIC) convida à apresentação de resumos 
para a sua Conferência Internacional bianual sobre o Cancro em África. A conferência de 2019 será realizada sob o 
tema “Cancro em África: Inovação, Estratégias, Implementação” e o programa abrangerá uma série de sessões, 
debates e oportunidades para networking com peritos, pesquisadores e emergentes líderes nas áreas de controlo e 
tratamento do cancro em África.  
 
Esta é uma oportunidade para partilhar a sua pesquisa com colegas africanos e internacionais, que estejam 
ativamente a trabalhar para a redução do impacto do cancro em África. Resumos de estudos tanto empíricos como 
teoréticos, relacionados com o cancro, serão bem-vindos e pesquisadores em todas as fases das suas carreiras são 
encorajados a submeterem um ou mais resumos.  
 
Os resumos serão revistos por colegas académicos. A aceitação basear-se-á no conteúdo, disponibilidade de 
espaço, e sobretudo no equilíbrio do programa.   
 
 
DIRETRIZES 
Os resumos devem ser relevantes para as questões específicas de cuidados de saúde e sociais no contexto do 
controlo do cancro e tratamento desta doença em África. Os resumos devem descrever de forma adequada, a 
pesquisa levada a cabo para permitir a quem vai fazer a sua revisão, uma avaliação da qualidade, originalidade e 
meticulosidade do trabalho.   
 
 
ESPECIFICAÇÕES PARA OS RESUMOS 

• Os resumos devem ser submetidos em Inglês, Francês ou Português. 

• Escolha um tema que melhor categorize o trabalho: 

• Argumentação | Sobrevivência 

• Ciência básica | Biologia | Biomarcadores 

• Engenharia biomédica  

• Quimioterapia | Terapia sistémica 

• Educação e Formação 

• Epidemiologia 

• Hematologia | Oncologia 

• Cancros relacionados com o VIH 

• Enfermagem na oncologia 

• Oncologia pediátrica 

• Cuidados paliativos | Psico-oncologia 

• Patologia | Genética 

• Oncologia por Radiação | Física Médica | Radiologia 

• Registos | Economia | Planos Nacionais para Controlo do Cancro 

• Cancros de Zonas Específicas 

• Cirurgia | Oncologia Cirúrgica  
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• Outros 

• O título dos resumos deve ser escrito em LETRAS MAIÚSCULAS. O título deve definir o tópico, sem abreviaturas.  

• No corpo do resumo, as abreviaturas de referência não precisam de ser definidas; outras abreviaturas e 
acrónimos devem ser definidos quando usados pela primeira vez. 

• Os resumos devem conter quatro secções:  

• OBJECTIVO: frase introdutória indicando o objetivo e propósito do estudo. 

• MÉTODOS: descrição de procedimentos experimentais, incluindo avaliações estatísticas aplicáveis. 

• RESULTADOS: sumário dos dados e resultados. 

• CONCLUSÕES: depoimento sobre as conclusões do estudo. 

• Nomes genéricos para fármacos, agentes biológicos e dispositivos médicos devem ser usados em vez de nomes 
comerciais. Nomes comerciais só devem ser usados se forem comparados produtos equivalentes de múltiplos 
fabricantes.  

• Não serão aceites resumos excessivamente comerciais. 

• Não incluir gráficos, fotos ou tabelas.   

• O número máximo de palavras para o corpo do resumo é de 300.   

• Apresentações podem ter um autor apresentador e até seis coautores.  

• O autor da apresentação deve ser o apresentador da mesma. Os detalhes do autor da apresentação devem ser 
referidos primeiro. Toda a correspondência da Secretaria do Programa será enviada ao autor que submete a 
apresentação.   

• O resumo será listado no programa da conferência e na publicação eletrónica de resumos, sob o nome do autor 
que submeter a apresentação.   

• Os resumos devem ser submetidos eletronicamente através do website com o título Call for Abstract Submission 
(Chamada para Apresentação de Resumos) aqui.  
 

 
FORMATO DA APRESENTAÇÃO 
Os autores dos resumos aceites serão convidados a fazerem uma apresentação oral ou através de cartaz. Embora 
sejam desenvolvidos todos os esforços para acomodar o formato de apresentação preferido pelo autor, a decisão 
final caberá à Comissão Científica do Programa. 
 
Resumos orais serão agrupados por tema e apresentados nas sessões de Resumos Orais. Os autores terão oito 
minutos para fazerem a sua apresentação, seguida de dois minutos para discussão.   
 
Os autores escolhidos para uma sessão de cartazes terão dois dias para exporem o seu cartaz, com uma sessão de 
cartazes dedicada.   
 
Todos os resumos aceites serão publicados na publicação eletrónica de resumos sob o nome do autor que 
submeteu (e apresentou) o resumo.  
 
 
COMO SUBMETER UM RESUMO 

• Prepare o seu resumo segundo as especificações acima referidas. 
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• Consulte o Guia para Apresentações (Submission Guide) caso precise de ajuda. O sistema para apresentações 
encontra-se em inglês, mas o Guia para Apresentações em francês e português também existe para assistir 
oradores cuja primeira língua não é o inglês.   

• Aceda o website para apresentações através do botão para apresentação de resumos abaixo, ou através do 
website da conferência.  

• Preencha todos os espaços obrigatórios e introduza o seu resumo.   

• Com cuidado verifique os seus dados pessoais e para contacto, e seu resumo. Os resumos serão publicados 
“conforme recebidos” sem serem editados.   

• Verifique os seus emails para confirmação da sua apresentação.  

• Alterações poderão ser feitas até 31 de Março de 2019. Para efetuar alterações, siga as instruções no email 
confirmando recepção da submissão.   

 
Recordamos que os resumos devem ser submetidos eletronicamente e as apresentações feitas através de email 
não serão aceites.  
 
 
TERMOS E CONDIÇÕES 
A Comissão Científica do Programa da AORTIC 2019 reserva-se o direito de não aceitar quaisquer resumos que não 
satisfaçam os critérios e normas da AORTIC 2019.   
 
A Comissão Científica do Programa da AORTIC 2019 reserva-se o direito de publicar todos os resumos. Excertos dos 
resumos poderão ser publicados para propósitos promocionais e os resumos serão publicados eletronicamente 
como parte dos trabalhos da conferência AORTIC 2019.  
 
A aceitação de um resumo por parte da AORTIC 2019 não acarreta qualquer promessa de fundos ou assistência 
financeira. Os autores permanecem responsáveis pela taxa de registo e despesas de viagens, acomodação, vistos e 
seguros.  
 
Os autores selecionados para apresentarem os seus resumos devem registar-se até 30 de Junho de 2019 pois caso 
contrário perdem direito ao seu lugar no programa.  
 
 
 
 
 
DATAS IMPORTANTES 
Chamada para Resumos: 29 de Janeiro de 2019 
Prazo para apresentação dos Resumos: 31 de Março de 2019 
Prazo para Requerer Bolsas: 31 de Março de 2019 
Notificação aos Autores: Meados de Junho de 2019 
Autores Apresentadores devem registar-se até: 30 de Junho de 2019 
 
 
COMISSÃO CIENTÍFICA DO PROGRAMA  
Presidente: Jean-Marie Kabongo Mpolesha, República Democrática do Congo  

SUBMIT ABSTRACT 
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Diretora do Programa: Verna Vanderpuye, Gana 
 
Bello Abubakar, Nigéria 
Dafalla Abuidris, Sudão 
Kwanele Asante, África do Sul 
Carla Carrilho, Moçambique 
Nazik Hammad, Canadá 
Peter Kingham, EUA 
Cesaltina Lorenzoni, Moçambique 
Olufemi Ogunbiyi, Nigéria 
Nestory Masalu, Tanzânia 
Miriam Mutebi, Quénia 
Eduardo Samo Gudo Júnior, Moçambique 
Mouzinho Saide, Moçambique 
Hannah Simonds, África do Sul 
Cristina Stefan, África do Sul 
Beatrice Wiafe-Addai, Gana 
 
Secretariado da AORTIC: Belmira Rodrigues 
Secretariado do Programa: Karen Hilliard e Leigh Pender 
 
 
CONTACTE-NOS 
Organizador da Conferência: African Agenda 
www.aorticconference.org 
info@aorticconference.org 
+27 (0)21 683 2934 
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