Fevereiro de 2018
Caros Colegas,
A United European Gastroenterology (UEG) Week é o principal ponto de encontro
europeu e um dos eventos líderes mundiais sobre gastrenterologia. O congresso
deste ano em Viena, de 20 a 24 de outubro de 2018, abrangerá mais uma vez
uma grande variedade de doenças do foro digestivo, sessões de formação pósgraduada de ponta e alguns dos melhores resumos sobre GE, posteres e
transmissões em direto para uma audiência global.
Visitem a nossa plataforma UEG Week 24/7 (www.ueg.eu/week/24-7) com mais
de 550 gravações on-demand da última UEG Week para ter uma ideia do espetro
científico da nossa UEG Week anual.
É neste espírito de “partilha do futuro da saúde digestiva” que peritos
mundialmente consagrados voltarão a reunir-se para debater os últimos avanços
na nossa área, desde as últimas pesquisas sobre saúde digestiva até à prática
clínica mais avançada.
Prevemos 13.000 participantes provenientes de todo o mundo e 1.500 seguidores
online através da nossa UEG Week live stream. Neste sentido, a submissão do
vosso resumo para a UEG Week é uma oportunidade única para tornar os
trabalhos científicos visíveis para um público abrangente, que partilha do mesmo
interesse em gastrenterologia e hepatologia.
Decididamente, a UEG Week é O lugar para que clínicos e cientistas de todo o
mundo apresentem os seus melhores trabalhos. Temos um vasto programa
organizado em formatos inovadores, interativos e empolgantes para todos os
interessados em qualquer aspeto da saúde e doença digestiva. À semelhança de
anos anteriores, teremos um grande número de sessões dedicadas a
apresentações orais de investigação pioneira. Os posteres impressos também
serão expostos como E-Posters nos E-Poster Terminals distribuídos pelo centro
de congressos. Adicionalmente, as pequenas sessões de grupo intituladas
“Posters in the Spotlight” darão aos apresentadores dos posteres a possibilidade
de debaterem aprofundadamente os seus achados científicos com peritos na
matéria. Por último, os resumos com melhor avaliação e os dados de investigação
mais controversos serão apresentados no nosso formato fantástico de
apresentações orais aceleradas - as Abstracts on Fire.
A divulgação do vosso trabalho científico continua depois do congresso: todos os
resumos são incluídos permanentemente na UEG’s Education
(www.ueg.eu/education), o maior recurso do mundo para gastrenterologistas, e
são publicados no UEG Journal, agora nos principais 25% dos periódicos sobre
GE e hepatologia!
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Os resumos, os Casos Clínicos e Vídeos para a UEG Week 2018 podem ser
submetidos até 20 de abril de 2018. Notem que os resumos apresentados
anteriormente em encontros nacionais e internacionais podem ser submetidos
desde que o mesmo seja declarado, embora acolhamos com especial entusiasmo
o trabalho ainda não apresentado em reuniões internacionais. A submissão de
resumos para a UEG Week é gratuita.
A UEG está empenhada em proporcionar aos jovens clínicos e cientistas uma
experiência de topo e estamos ansiosos por disponibilizar uma plataforma de
ligação entre os membros da comunidade GE global. Diversos incentivos
atrativos, particularmente para os delegados mais jovens, tornam a participação
na UEG Week o mais acessível e económica possível:
 A inscrição de um fellow em treino na UEG Week é €200, se efetuada até
17 de maio
 A inscrição de um fellow em treino no Postgraduate Teaching Programme
é €100
 Os 510 melhores resumos recebem um Subsídio de Deslocação de até
€750 (um terço dos quais está reservado aos apresentadores de países
economicamente desfavorecidos)
 Os 5 melhores resumos recebem o Top Abstract Prize no montante de
€10.000
Os restantes prémios e bolsas que apoiam os autores dos resumos na
apresentação do resultado da sua investigação no palco internacional são:
 O Poster Champ Award pelos melhores posteres diários: inscrição
gratuita no Postgraduate Teaching Programme da próxima UEG Week
 O National Scholar Award: um reconhecimento pelo melhor resumo do
vosso país, apresentado por um co-autor com menos de 35 anos
 O Oral Free Paper Prize em cada Free Paper - e sessão Posters-in-theSpotlight.
Esperamos tê-los convencido de que a UEG Week Vienna tem de fazer parte da
vossa agenda de congressos de 2018 e esperamos ansiosamente pelo vosso
trabalho científico. Para saber mais sobre a UEG Week Vienna, incluindo a
inscrição dos participantes, a submissão de resumos e demais informação
prática, visitem a página UEG Week Vienna 2018
Teremos todo o gosto em recebê-los na UEG Week em Viena – o principal evento
de 2018 para a saúde e doença digestiva!

Paul Fockens
Presidente da UEG
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Herbert Tilg
Presidente do Comité Científico da UEG

