REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO
DE COMUNICAÇÕES LIVRES E POSTERS

JORNADAS DE ENFERMAGEM DO HSEIT, EPER

VIII JORNADAS DE ENFERMAGEM DO HSEIT, EPER.
“Enfermeiros: uma força de mudança: foco na Evidência, Inovação e Sensibilidade no Cuidar”
11, 12 e 13 de Maio de 2017, Angra do Heroísmo

















1. Requisito para candidatura das comunicações (comunicações livres e posters)
As comunicações devem versar o âmbito do tema das Jornadas;
As comunicações submetidas devem ser originais, isto é, que nunca tenham sido previamente
apresentadas no âmbito de Jornadas desta Instituição;
Os autores, até um máximo de 4, podem submeter mais do que uma comunicação, desde que as
mesmas não contenham dados iguais ou semelhantes;
Os autores não podem fazer parte da Comissão Científica ou da Comissão Organizadora das
Jornadas;
É obrigatório a inscrição nas jornadas ao elemento que apresentar o trabalho;
2. Normas de submissão de resumos
A proposta de submissão deverá ser composta por:
 Título da comunicação;
 Formato da comunicação (comunicação livre ou poster);
 Identificação dos autores: nome completo, título profissional, local de trabalho (instituição
e serviço), contato telefónico, NIF e e-mail do autor apresentador,;
Indicar o nome do autor apresentador, que será o mesmo a ser contatado para qualquer assunto
relacionado com a comunicação;
Certificação dos aspetos éticos relativamente à publicitação dos dados apresentados;
Características do resumo:
 Máximo de 1500 caracteres, com espaço contabilizado;
 Tamanho 12;
 Espaçamento 1,5;
 Texto justificado;
 Tipo de letra Times New Roman;
 Não devem ser incluídas tabelas nem figuras nos resumos;
Constituição do resumo:
 Introdução;
 Objetivos;
 Metodologia;
 Resultados;
 Conclusão;
Indicar meios auxiliares necessários para a apresentação da comunicação (data show, computador
portátil, outros – especificar quais);
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 Os autores devem submeter o resumo da comunicação, acompanhado da ficha de candidatura da
mesma disponível no site das Jornadas www.hseit.pt, através do correio eletrónico
hseit.jornadasenfermagem.co@azores.gov.pt até 07 de Abril de 2017, às 23:59;
 Os ficheiros submetidos devem ter, como nome, o título completo da comunicação;
 O autor apresentador será informado da decisão da Comissão Científica (aceitação ou recusa), por
e-mail, até ao dia 21 de Abril de 2017;
 À Comissão Científica reserva-se o direito de apreciação e seleção dos resumos a serem
apresentadas durante as Jornadas, podendo recusar as apresentações que não demonstrem
qualidade técnica e/ou científica, e/ ou que não respeitem as regras indicadas;
 As comunicações selecionadas terão um prazo até dia 05 Maio de 2017 para efetuar as
reformulações sugeridas pela Comissão Científica.












3. Comunicação Livre
A apresentação não deve exceder os 15 minutos, sendo seguida de 10 minutos para discussão;
Apenas um dos autores deve apresentar a comunicação;
A apresentação deve estar identificada com o título do trabalho e nome completo do apresentador
e coautores.
Todas as apresentações deverão usar o template fornecido antecipadamente pela Comissão
Científica.

4. Poster
Na elaboração dos posters devem ter em consideração os seguintes aspetos:
 O título deve estar em maiúsculas;
 As dimensões devem ser de 120x90 cm;
 O conteúdo deve ser legível a 1,5 metros de distância;
 Podem conter, preferencialmente figuras, fotos e/ ou gráficos;
 Devem conter referências bibliográficas, de acordo com a norma da American
Phychological Association (APA);
 O formato de apresentação do poster será digital.
No processo de candidatura, deve ser enviado uma cópia do poster (informaticamente) ou
apresentação do seu conteúdo;
Os posters devem ficar expostos durante todo o período das Jornadas;
A apresentação não deve exceder os 5 minutos, sendo seguida de 3 minutos para discussão, em
horário a defenir;

5. Critérios de avaliação das comunicações/Posters
 Rigor científico;
 Relevância para a prática clínica e/ ou para o desenvolvimento de enfermagem enquanto disciplina;
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Pertinência e criatividade do tema abordado;
Clareza da exposição;
Consecução dos objetivos definidos;
Aspetos éticos;
Capacidade de argumentação científica.

6. Certificação de candidatura
 São emitidos certificados a todos os autores/ coautores, e o autor apresentador que recebe
também um certificado de apresentação;
 As comunicações que não forem apresentadas não serão certificadas.
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