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COMUNICAÇÖES LIVRES - Oral ou Poster
Enviar inscrições por e-mail até ao dia 14 de Dezembro de 2018
para: neebraganca@gmail.com
AUTOR:
Nome:
Morada:
Telemóvel

C.P.:
l:

Título da
comunicação
Autor(es)
Serviço

Resumo:

Envio até

14 Dezembro 2018

e-mail:

Cidade:
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REGRAS PARA RESUMOS DAS COMUNICAÇÖES LIVRES
REGRAS GERAIS:
•

Só se aceitam comunicações originais, que não tenham sido publicadas em revistas científicas
ou apresentadas em outros eventos científicos.

•

Os temas devem estar relacionados com a Enfermagem e Saúde.

•

Os resumos enviados por e-mail, anteriormente indicado, receberão resposta de aceitação
até ao dia 14 de dezembro de 2018, para o e-mail de envio. Posteriormente será comunicado o
dia e a hora da apresentação oral da comunicação e indicado o local e hora de exposição do
poster.

•

O número máximo de autores por comunicação será de 4 pessoas. O mesmo autor poderá
aparecer em várias comunicações, mas só poderá ser autor principal de uma.

•

Um dos autores, não necessariamente o primeiro, defenderá a comunicação. O autor que a
defenda terá de estar inscrito nas jornadas e com a inscrição regularizada. Não cumprindo
esta regra o autor não poderá apresentar a comunicação oral. O mesmo se aplica aos posters.

•

A Comissão Científica reserva-se o direito de limitar o número de comunicações orais e
posters por questão de organização.

•

Todos os resumos recebidos que cumpram com as regras e datas estabelecidas serão
avaliados de forma anónima pela Comissão Científica. Não serão avaliados os que não
cumpra as regras predeterminadas.

•

Serão premiadas as melhores comunicações na modalidade de comunicação oral e póster.

•

As comunicações premiadas serão selecionadas entre as que obtenham uma maior pontuação
na avaliação efetuada pela comissão científica.

•

Não serão premiados os trabalhos de pessoas que estejam diretamente relacionadas com a
organização e comissão científica das jornadas. Porém não ficam impedidos de participar
desde que avaliados por elementos da comissão científica que não sejam autores dos
trabalhos.

•

As comunicações vencedoras serão premiadas com dois “cheques livro” no valor de 75€ e 65€,
respetivamente para comunicação oral e poster.

•

Poderão ser apresentadas em português e castelhano.

•

Haverá publicação dos trabalhos em livro de resumos.
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INSTRUÇÖES:
1. TÍTULO: Arial, tamanho 12, negrito, 90 caracteres, incluindo espaços.
RESUMO: Arial, tamanho 11, espaçamento simples máximo 350 palavras. Deve seguir a
estrutura: Introdução, Objetivos, Métodos, Resultados e Conclusões.
PALAVRAS-CHAVE (português/castelhano e inglês): até 5 palavras, Arial, tamanho 11,
separadas por ponto e vírgula.
Ficheiros carregados nos seguintes formatos: Doc, Docx, Odt, Txt.
2. Autores: identificar filiação com categoria e função, instituição e endereço do local onde
trabalha ou estuda.
3. As comunicações deveram ter a seguinte estrutura:
a. Introdução.
b. Objetivos.
c. Métodos.
d. Resultados.
e. Conclusões.
4. Cada tema ou subtema deverá surgir a negro, seguido de dois pontos (:). E o texto de
seguida.
5. O corpo do resumo só poderá usar abreviaturas estândar. Abreviaturas específicas ou
pouco usuais devem vir entre parenteses e por extenso, a primeira vez que aparecem.
6. O formulário online não permite incluir imagens ou gráficos em nenhum formato.

APRESENTAÇÄO:
Comunicações orais:
1. As apresentações orais terão um tempo máximo de 10 minutos, mais 2 minutos para
perguntas e comentários.
2. Apresentação a realizar em Power Point deverá ser entregue antes do início da mesma.
Não são permitidas apresentações em portáteis próprios.
3. É obrigatório ter uma cópia de segurança da apresentação de forma a evitar contratempos.

Posters:
1. O tamanho dos Posters será obrigatoriamente de 120 cm de altura por 90 cm de largura.
2. Serão expostos em local próprio para o fim a que propõem.

