BOLETIM DE INSCRIÇÃO

Jornada Técnica
“PREVENÇÃO E CONTROLE DA LEGIONELLA”

Nº. INSC.:

____________
(A preencher pela Organização)

(preencher em letra de imprensa)
INSCRIÇÃO COMO: Associado:

Não

Sim

APIH

ATEHP

NOME:

CAT. PROFISSIONAL:
ENDEREÇO:
CÓD. POSTAL:

-

LOCALIDADE:

TELEF.:

Nº. CONTRIB.:

E-MAIL:
INSTITUIÇÃO:

SERVIÇO:

INSCRIÇÕES (Inclui coffee-break e documentação)
Até 25 de Março
· Associados da APIH/ATEHP .............. € 20,00
· Não Associados ................................... € 30,00
- Estudantes .......................................... € 10,00
· Almoço de Trabalho ............................. € 08,00

Depois de 25 de Março
...................... € 25,00
....................... € 35,00
...................... € 15,00
...................... € 10,00

Pagamento da Inscrição através de:
Cheque nº: ____________________ , sobre o Banco: _____________________________
Vale Postal nº: ____________________
Transf. bancária, para Associados da APIH

- IBAN: PT50 0035 0242 0000 1435 3302 2

Transf. bancária, para Associados da ATEHP - IBAN: PT50 0036 0033 9910 0400 5801 2
(em caso de pagamento por este meio, deve ser remetida cópia do comprovativo ao Secretariado, junto
com o Boletim de Inscrição)

Data: ____ / ____ / ______

Assinatura: _______________________________

Depois de completa e correctamente preenchido, por favor remeter acompanhado do respectivo pagamento ou comprovativo de transferência.

- Por correio para:
APIH - Associação Portuguesa de Infecção Hospitalar
Hosp. Universidade de Coimbra - Praceta Mota Pinto - 3000-075 Coimbra
- Por e-mail para: fnndc@iol.pt
ou para:
- Por correio para:
ATEHP - Associação de Técnicos de Engenharia Hospitalar Portugueses
Rua dos Ratinhos, s/n - Trouxemil - 3025-258 Coimbra
- Por e-mail para: sec@atehp.pt

Jornada Técnica
“PREVENÇÃO E CONTROLE DA LEGIONELLA”

REGULAMENTO
REGULAMENTO
DE POSTERS
DE POSTERS
A SUBMETER
A SUBMETER
AO SEMINÁRIO
♦
Os posters deverão ter dimensões estandardizadas (90cm de largura x 120cm altura)
♦
Os posters deverão respeitar os Objectivos Gerais da Jornada Técnica
♦
Os posters a apresentar serão seleccionadas por um Júri composto por membros da

Comissão Científica da Jornada Técnica
♦
As propostas

serão enviadas por e-mail, contendo obrigatoriamente o nome do
primeiro autor e/ou apresentador e telefone de contacto

♦
Todos

os resumos deverão ser dactilografados a um espaço e conter: título em
maiúsculas, nome dos autores e Serviço e Instituição. O resumo que não deve
exceder as 200 palavras e deve incluir objectivos, material e métodos, resultados e
conclusões

♦
É condição

necessária para a apresentação de um poster a inscrição da Jornada
Técnica do primeiro autor/apresentador

♦
A apresentação

dos posters terá lugar pelas 11:00 horas. Os apresentadores
deverão estar junto aos seus posters, fazer a respectiva apresentação e
responderem às questões colocadas pelos Moderadores e/ou participantes na
Jornada Técnica. Disporão de um período de 5 minutos para fazerem a apresentação

♦
Será atribuída

uma classificação sendo que os 3 primeiros classificados receberão

prémios
♦
A Organização

da Jornada Técnica poderá optar por não aceitar e/ou expor os
posters que se afastem do conteúdo e forma indicados no resumo, ou que
apresentem manifesta falta de qualidade científica

Data limite para apresentação de Trabalhos: 16 de Março de 2018 a enviar para o Secretariado do Congresso.
Informações em: www.apih.pt; www.atehp.pt

