
Presentación de comunicacións BioIntegraSaúde 2018
Salón de Actos. Hospital Álvaro Cunqueiro - Vigo, 29 de maio de 2018

Poderán presentar comunicación tódolos/as investigadores/as que desenvolvan a súa actividade
en calquera dos hospitais do SERGAS ou nos institutos de investigación sanitaria galegos, sexan
profesionais en cadro de persoal, contratados/as, residentes ou estudantes predoutorais

As comunicacións serán de dous tipos:

Tipo A. Presentación de resultados de investigación recentes e salientables. Oral ou en formato
Póster.

Tipo B. Presentación de resumos de liñas de investigación, resultados, oferta e/ou demanda de
capacidades asociadas. Se promocionarán os contactos entre os grupos interesados ao remate da
sesión.

Das propostas recibidas para comunicación oral Tipo A ou Tipo B, seleccionaranse 16 para
presentar no plenario con una duración de 10 minutos + 5 de preguntas ou 8 minutos + 7 de
preguntas respectivamente e das recibidas para formato póster, seleccionaranse 50 para a súa
exposición, presentación e discusión.

Un comité de avaliación concederá dous premios ás mellores comunicacións orais e dous premios
aos mellores pósters (un deles reservado para un/unha investigador/a predouctoral).

Prazo presentación comunicacións

Recibiranse propostas ata as 24:00 horas do día 1 de maio.

Requisitos presentación comunicacións

Enviaranse a través do formulario online dispoñible na páxina web do IISGS www.iisgaliciasur.es
coa seguinte información:

 Tipo de comunicación:

Tipo A Oral

Póster

Tipo B Oral

 Título:

 Autor/es:

 Datos do presentador da comunicación:

◦ Apelidos e nome
◦ Correo electrónico
◦ Teléfono de contacto
◦ Institución á que pertence
◦ Grupo de investigación

http://www.iisgaliciasur.es/


 Resumo (máximo 250 palabras) incluíndo os seguintes apartados:

◦ Introdución
◦ Obxectivos
◦ Métodos
◦ Resultados
◦ Conclusións

Para comunicacións de Tipo B farase fincapé na descrición da capacidade ofertada e/ou
demandada; pódese presentar en galego, español ou inglés).

 Palabras clave (5):

Requisitos presentación pósteres

Os pósteres serán expostos sempre que cumpran as seguintes condicións:

1. Colocación no expositor antes das 10:00 horas.

2. Medidas: 90 cm. de ancho e 120 cm. de alto.

3. Estarán impresos nunha única peza de papel ou material plástico.

Aceptación comunicacións

A Comisión de Investigación do Instituto seleccionará as comunicacións que se presentarán na
xornada BioIntegraSaúde 2018. Todas as comunicacións recibidas serán publicadas en formato
electrónico na web do IISGS e incluiranse no libro de resumos da xornada.

Inscrición

A inscrición é gratuíta e será formalizada mediante o formulario online dispoñible na páxina web
do IISGS www.iisgaliciasur.es ata o día 21 de maio.

A persoa que presente unha comunicación oral ou defenda un póster deberá insciribirse na
xornada.

Por favor, considerade os aspecto relacionados coa patentabilidade dos vosos resultados de
investigación comentando a vosa intención de presentar unha comunicación en BioIntegraSaúde
2018 coa entidade de xestión da que dependades.

Información

Podedes consultar tódalas vosas dúbidas na seguinte dirección de correo:
secretaria.iisgs@sergas.es

http://www.iisgaliciasur.es/
mailto:secretaria.iisgs@sergas.es

