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REGULAMENTO GERAL DE SUBMISSÃO, APRECIAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES LIVRES:
APRESENTAÇÃO ORAL OU E‐POSTER
A Comissão Organizadora das 1.ªas Jornadas Internacionais de Enfermagem da ESSATLA convida à submissão de resumos para
comunicações livres em formato de apresentação oral ou e‐poster
Os resumos submetidos à apreciação da Comissão Científica deverão seguir os critérios referidos neste regulamento.
DATAS A RECORDAR

1.
2.

Data‐limite de envio dos resumos – 30 de junho de 2022
Resposta de aceitação das comunicações – 8 de julho de 2022

REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO
Critérios gerais:

1.
2.
3.
4.

O tema do trabalho deve, obrigatoriamente, estar inserido na área científica de Enfermagem.
Privilegiam‐se propostas resultantes de trabalhos de investigação concluídos;
O conteúdo das propostas submetidas são da responsabilidade dos autores e apresentador.
Cada trabalho só pode ser submetido a um modo de apresentação (oral/e‐poster).

CRITÉRIOS DE SUBMISSÃO:

1.

Poderão ser submetidos a apreciação trabalhos realizados por estudantes de Enfermagem, desde que em coautoria, com um
docente responsável pela sua orientação;

2.
3.
4.
5.
6.

Cada proposta de comunicação não poderá ter mais do que oito autores;
Cada autor não poderá estar incluído em mais do que três comunicações;
Todos os autores das propostas, devem estar inscritos no evento até dia 12 de julho de 2022;
Os autores deverão fornecer um contacto de e‐mail e telemóvel válido;
As propostas da autoria ou coautoria de elementos da Comissão Organizadora e Comissão Científica do evento não serão
consideradas elegíveis para efeitos de atribuição de prémios.

PROCEDIMENTOS DE SUBMISSÃO:

1.

Os resumos das comunicações deverão ser enviados para o endereço eletrónico jornadas.essatla@uatlantica.pt até ao dia 30 de
junho de 2022;

2.
3.
4.

No assunto do e‐mail deverá ser indicado: Nome e Sobrenome do 1º autor seguido do título do trabalho;

5.

A formatação deve ser em letra Times New Roman ou Calibri, pitch12, espaçamento simples e seguindo a estrutura:

São aceites propostas redigidas em português ou inglês;
O corpo do resumo deverá ter no máximo 300 palavras escritas (excluindo referências bibliográficas);

a. Título (escrito em maiúsculas, máximo 15 palavras)
b. Palavras‐chave em português e inglês (máximo cinco)
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
6.
7.

Introdução e objetivos
Metodologia
Resultados (se aplicável)
Conclusões
Referências bibliográficas (Norma APA, 7th edição, https://apastyle.apa.org/ )
Nome completo do(s) autor(es), afiliação institucional, contacto telefónico e correio eletrónico (do apresentador).
Utilizar o template fornecido para o primeiro slide. O logotipo das jornadas deve ser utilizado em todos os slides, bem como
deve constar no e‐Poster.

Das decisões de aceitação/recusa da proposta de comunicação, tomadas pela Comissão Científica, não caberá recurso.
A resposta de aceitação ou rejeição da proposta será enviada até ao dia 8 de julho de 2022 por correio eletrónico. Nesse dia será
enviado o template para o primeiro slide.

PREPARAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES
As apresentações devem ser entregues no secretariado das jornadas logo na abertura do mesmo.

1.

Comunicações livres em formato de apresentação oral:

a. Cada apresentação terá um horário previamente definido no programa;
b. Deverá utilizar como tipo de letra a fonte Calibri
e como tamanho mínimo: título – 24pitch; conteúdo – 16 pitch

c.

A apresentação não pode exceder os 10 minutos. A discussão far‐se‐á no final das comunicações, quer no período da manhã
quer no período da tarde.

d. A apresentação deverá ser efetuada apenas pelo autor que estiver indicado no resumo como “Apresentador”.
2.

Comunicações livres em formato e‐Poster:

a.
b.
a.
b.
c.
d.
e.

Cada apresentação terá um horário previamente definido no programa;
A apresentação não pode exceder 5 minutos;
A apresentação deverá ser efetuada apenas pelo autor que estiver indicado no resumo como “Apresentador”
A orientação gráfica do e‐Poster deverá ser vertical;
Deverá utilizar um tipo de letra legível e um tamanho que possibilite a sua leitura;
Os autores deverão assegurar‐se que as imagens selecionadas para o e‐‐ Poster tenham excelente resolução gráfica;
A apresentação deve conter: Identificação do evento e logotipo, bem como a marca ESSATLA; Nome e apelido do(s)
autor(es), afiliação institucional; Introdução e Objetivos; Metodologia; Resultados (se aplicável); Conclusões; Referências
bibliográficas (Norma APA, 7th edição, https://apasty‐ le.apa.org/).

CERTIFICAÇÃO

1.
2.

O certificado será emitido a todos os autores inscritos no evento.

3.
4.
5.

O Prémio só será entregue se, pelo menos, um dos autores estiver presente no momento da sua entrega;

6.

O certificado será emitido e enviado via e‐mail.

Será atribuído prémio aos primeiros classificados em cada uma das categorias: “Melhor Comunicação Oral” e “Melhor e‐
Poster
Todas as comunicações livres aceites e apresentadas serão certificadas;
O certificado de apresentação será elaborado conforme os dados indicados no resumo rececionado pela Comissão Científica,
incluindo: o título, nome e ordem dos autores, nome do apresentador e dados do evento;
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