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Regulamento para a submissão de Comunicações Orais e 
Pósteres 

1) Os trabalhos submetidos deverão ser relacionados com a investigação em saúde, 

de acordo com as seguintes áreas temáticas: 

✓ Educação em Saúde; 

✓ Saúde da Família e Comunidade; 

✓ Sistemas e Tecnologias da Informação & Simulação; 

✓ Resposta humana ao processo de saúde/doença; 

Estes serão avaliados pela Comissão Científica, tendo em conta o enquadramento e 

interesse para a investigação em Enfermagem e procura da excelência. 

2) Autores 

Cada trabalho poderá ter no máximo 7 autores, não devendo exceder este número.  

Os trabalhos serão apresentados apenas por 1 dos autores. 

O apresentador terá de obrigatoriamente estar inscrito no evento. No caso de o 

apresentador original não estar presente no dia do evento a alteração do apresentador 

deverá ser informada atempadamente à comissão organizadora. 

Cada participante poderá ser autor no máximo de 4 trabalhos e apresentador de 2. 

3) Submissão 

Os resumos devem ser submetidos até dia 2 de julho de 2019, através do link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy2KZEruwMq1HVjT9Q6ckgXc_TMOQhc

eSwySLetAgFZQ3eVg/viewform?vc=0&c=0&w=1 

Devendo apresentar a seguinte estrutura: 

✓ Nome completo e afiliação de todos os autores.  

✓ Morada, email e contacto telefónico do 1º autor 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy2KZEruwMq1HVjT9Q6ckgXc_TMOQhceSwySLetAgFZQ3eVg/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy2KZEruwMq1HVjT9Q6ckgXc_TMOQhceSwySLetAgFZQ3eVg/viewform?vc=0&c=0&w=1


✓ O título poderá ter no máximo 12 palavras, encontrando-se redigido em 

português, inglês e espanhol. 

✓ O resumo deverá ter entre 250 a 500 palavras. Encontrando-se dividido pelas 

seguintes secções: enquadramento, objetivos, metodologia, resultados e 

conclusão. 

✓ Apenas poderá ter no máximo 4 palavras-chave que se devem encontrar escritas 

em português, inglês e espanhol e transcritas de acordo com os descritores 

MeSH 

No ato da submissão do resumo, os autores devem indicar o formato da sua 

apresentação: póster ou comunicação oral, podendo ser sugerida a alteração da 

modalidade de apresentação. 

Os autores das comunicações orais ou pósteres serão informados da sua aceitação, por 

correio eletrónico, até 12 de Julho de 2019. 

4) Comunicação Oral 

Este formato é limitado temporalmente a 10 minutos para apresentação e 5 minutos de 

discussão.  

O apresentador será informado do horário de apresentação bem como da mesa em que 

a sua comunicação se encontra integrada pela comissão científica, de acordo com o 

programa do evento. 

Será entregue um certificado por cada apresentação onde constam o nome de todos os 

autores. 

5) Póster 

Este formato é limitado temporalmente a 5 minutos para apresentação. Devendo o 

apresentador se encontrar junto ao seu póster para a posterior apresentação a partir 

das 16h:15min do dia 18 de Julho de 2019. 

Os pósteres devem encontrar-se no formato vertical (altura: 120cm; largura: 80cm), 

tendo o texto de ser visível a 1,50 metros de distância. Estes devem ser afixados durante 

o primeiro intervalo da manhã pelos autores no local definido pela organização. 

Será entregue um certificado por cada apresentação onde constam o nome de todos os 

autores. 


