COMO SUBMETER UM RESUMO PARA A CONFERÊNCIA AORTIC 2019
Este guia fácil de usar providencia as instruções para submeter o seu resumo através do Portal para Inscrição de
Resumos da AORTIC 2019 (AORTIC 2019 Abstracts Submission Portal): Faça clique aqui para aceder ao portal.
Passo 1 de 10
Sign In (Conectar) para o Portal da Chamada para Inscrição de Resumos
De forma a usar o portal para inscrição de resumos, precisará de uma conta. Por favor faça clique em Criar uma
Nova Conta - Create New Account e insira o seu endereço eletrónico (email ) e palavra senha (password).

Criar uma Conta
Se fez clique em Create a New Account, será orientado para esta página onde lhe será solicitado que introduza o
seu endereço de email e escolha uma palavra senha.
Preencha o seu endereço de email, escolha uma palavra senha e faça clique em Create a New Account.

Passo 2 de 10
Bem-vindo(a) ao Portal da Chamada para Inscrição de Resumos
Aparecerá uma nova página com uma mensagem de boas-vindas.
Preencha a informação para o seu Contacto, fazendo clique em Atualizar Informação para Contacto (Update
Contact Information). Depois disso, aparecerão tabulações (tabs) adicionais que lhe vão permitir inscrever o seu
resumo.

Atualizar Informação para Contacto
Faça Clique em Create Contact e continue.

Vai ser reencaminhado(a) para uma página de Consentimento para Processamento de Dados (Data Processing
Consent).

Passo 3 de 10
Consentimento para Processamento de Dados
Nesta página é-lhe solicitado que dê o seu consentimento para a Organização da Conferência usar os seus dados
(por exemplo, manter o seu endereço eletrónico/email em ficheiro, enviar-lhe emails relacionados com a
conferência, etc.). Veja a versão portuguesa do Formulário para Consentimento para Processamento de Dados
(Consent for Data Processing). Por favor dê o seu consentimento e faça clique em Next.
Se não der consentimento, não poderá prosseguir com a inscrição do seu resumo.

Passo 4 de 10
Submeter /Apresentar Contacto do Autor
Ser-lhe-á solicitado que insira a informação de contacto do autor que Submete/Apresenta. Faça clique em Submit
quando tiver concluído o processo.
Como autor que Submete/Apresenta, você será o autor para quem toda a correspondência será enviada. Como
autor que Submete/Apresenta, é-lhe exigido também que esteja na conferência para apresentar. Resumos serão
guardados sob o apelido do autor que Submete/Apresenta.

PASSO 5 de 10
Portal de Chamada para Inscrição de Resumos
Vai agora ver a página de boas-vindas para o Portal de Chamada para Inscrição de Resumos (Call for Submission of
Abstracts). Aqui pode editar os seus detalhes de contacto, submeter um resumo ou editar um resumo que já tenha
submetido.
Faça Clique na Tabulação (Tab) Abstract Submission no topo da página para poder continuar a submeter o seu
resumo.

INSCRIÇÃO DO SEU RESUMO
Esta página vai guiá-lo(a) através do processo para submeter o seu resumo.
As tabulações (tabs) no lado esquerdo da página vão guiá-lo(a) através de cada passo do processo para submeter o
resumo. Todos os passos terão de ser completados antes de submeter o seu resumo. Se um dos passos não tiver
sido completado, aparecerá um ‘X’ à esquerda do nome da tabulação (tab).
Em qualquer altura durante o processo poderá fazer clique em Save As Draft para salvar a sua inscrição incompleta
e poder voltar a ela mais tarde.
Logo que tenha completado cada secção, faça clique em Continue para prosseguir para a secção seguinte da
inscrição do seu resumo.
A secção Review vai oferecer-lhe uma visão geral das secções que ainda têm de ser preenchidas antes de poder
submeter o seu resumo. Lembre-se, se um dos passos Não tiver sido preenchido, aparecerá um ‘X’ no lado
esquerdo do nome da tabulação (tab). Logo que todas as secções requeridas tenham sido preenchidas, poderá
submeter o seu resumo na secção Submit da página.
Para especificações sobre os resumos, por favor consulte o Call for Abstracts.

PASSO 6 de 10
Título do Resumo; Tipo de Apresentação Preferido
Insira o título do seu resumo em LETRAS MAIÚSCULAS na caixa.
Escolha o seu tipo preferido de apresentação (apresentação oral ou com cartaz) na lista que vai aparecer.
Faça clique em Continue.

PASSO 7 de 10
Tema
Selecione o Tema que melhor categoriza o seu resumo e faça clique em Continue.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Defesa | Sobrevivência
Ciência Básica | Biologia | Biomarcadores
Engenharia Biomédica
Quimioterapia | Terapia Sistémica
Educação e Formação
Epidemiologia
Hematologia | Oncologia
Cancros relacionados com VIH
Enfermagem em Oncologia
Outros
Oncologia Pediátrica
Cuidados Paliativos | Psico-oncologia
Patologia | Genética
Radiação Oncológica | Física Médica | Radiologia
Registos | Economia | Planos Nacionais para Controlo do Cancro
Cancros de zonas específicas
Cirurgia | Cirurgia Oncológica

PASSO 8 de 10
Organizações do Autor
Insira as organizações de autores adicionais (coautores) nos espaços em baixo. Como autor que submeter /vai
apresentar o trabalho, a sua organização aparecerá em primeiro lugar. [Nota: insira aqui as organizações, e no
próximo passo fará inserção dos outros detalhes]
Organização representa apenas a instituição ou o nome da companhia. Por exemplo: Universidade de Cape Town,
Universidade de Ibadan.
Por favor não inclua nomes de faculdades, departamentos ou nomes de grupos, títulos ou posições nas
organizações.
Continue a adicionar as organizações fazendo clique em Add Organisation.

A seguir um exemplo de como completar este passo.

Autores dos Resumos
Insira os detalhes de cada autor adicional nos detalhes. Como autor que submeter /vai apresentar o resumo, o seu
nome e apelido vão automaticamente aparecer em primeiro lugar.
Prossiga para acrescentar os autores adicionais, fazendo clique em Add Author. É permitido um máximo de seis
autores (Incluindo-se a si próprio).
Nota: A área com os números para a Organização de cada autor, refere-se ao número correspondente da
Organização do Autor no passo anterior (canto superior esquerdo da caixa). Se um autor estiver associado a mais
de uma organização, por favor use uma vírgula sem espaço entre a vírgula e o número. NÃO escreva o nome
completo da Organização.
Por favor veja o exemplo sobre como preencher.
Leigh Pender está associada à Universidade de Cape Town e à Universidade de Ibadan. Os números inseridos na
área para números das Organizações serão 1,2. Karen Hilliard está associada à Universidade de Ibadan. O número
na área dos números para as suas organizações será 2.

Um exemplo sobre como preencher esta secção encontra-se a seguir.
Logo que tenha inserido todos os detalhes de autor, faça clique em Continue.

PASSO 9 de 10
Conteúdo do Resumo
Insira o corpo do seu resumo, seguindo as especificações (Abstract Specifications) estipuladas na chamada para
Resumos (Call for Abstracts).
Logo que tenha completado o processo, faça clique em Continue.

PASSO 10 de 10
Rever a Inscrição
Vai ver um sumário da sua inscrição completada até este ponto.
Quaisquer áreas ainda por preencher ou completar serão apontadas numa caixa vermelha (red box) no fundo da
sua inscrição. Vai ter de preencher estas antes de poder submeter o seu resumo.

Se todas as áreas para inscrição (submission) estiverem preenchidas, aparecerá uma caixa verde (green box)
indicando que está preparado(a) para submeter o seu resumo Ready to Submit. Faça em Continue.

Inscrição de um Resumo
Terá de concordar com os Termos e Condições (ver a chamada para Resumos). Assinale a caixa e depois faça clique
em Submit.

Editar um Resumo
Será encaminhado depois de volta à página inicial, onde pode ver o estado do seu resumo que acabou de
submeter.
Receberá um email automatizado confirmando a inscrição do seu resumo.
Caso deseje fazer edições ou alterações, tem até 31 de Março de 2019 para as fazer. Posteriormente, não serão
autorizadas edições.

Parabéns! Submeteu com sucesso o seu resumo. Pode sair da sessão (Sign Out) ou submeter outro resumo.

