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Posters 

Os Resumos dos Trabalhos enviados para o evento IV Fórum de Especialidades de 

Enfermagem serão apreciados pela Comissão Científica, que decidirá quanto à sua aceitação 

para apresentação, de acordo com critérios previamente definidos.  

Os autores podem submeter trabalhos em formato de Comunicação tipo Poster. 

A Comissão Organizadora em consenso com as decisões da Comissão Científica garante a 

apresentação de todos os trabalhos cujos resumos tenham obtido pareceres favoráveis.  

 

Processo formal de candidatura 

Para a adequada revisão dos Resumos submetidos à avaliação da Comissão Científica é imperioso 

o cumprimento dos seguintes requisitos:  

- os trabalhos submetidos devem ser originais, isto é, que nunca tenham sido previamente 

apresentados ou publicados noutros congressos/encontros, reuniões ou revistas;  

- o(s) autor(es) pode(m) submeter mais do que um trabalho, desde que os mesmos não 

contenham dados iguais ou semelhantes;  

- cada trabalho poderá ter no máximo 7 autores; - cada autor poderá ter no máximo 3 afiliações; 

- o autor que procederá à apresentação do trabalho no evento deverá estar identificado no 

resumo; 

- deverá ser redigido em Português;  

- não deverá incluir figuras, gráficos ou tabelas, e deverá ter um número máximo de 5000 

caracteres, contando com espaços (não incluindo título, autoria e afiliação);  

- deverá conter: Introdução, Objetivos, Materiais e Métodos, Resultados, Conclusão e, no 

máximo até 5 Referências Bibliográficas; 

- deverá ser utilizado o Sistema Internacional de Unidades (SI); 

- as referências devem ser apresentadas de acordo com as normas de ISO 690, numérica.  

O autor que efetuar a apresentação do póster deverá, obrigatoriamente, inscrever-se até 27 de 

março de 2020; O mesmo autor só pode apresentar até 2 pósteres. 

 

 

Posters 

- Os posters submetidos poderão ser aceites para serem apresentados em formato papel.  

- Os posters deverão ficar expostos durante o evento, sendo obrigação do(s) autor(es) 

permanecer junto dele, em horário a definir pela Comissão Científica.  
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Os posters impressos deverão ser apresentados em formato vertical com as seguintes 

dimensões: 59,4 x 84,1 cm (formato A1).  

 

 

Envio de Resumos 

Os resumos deverão ser enviados através do formulário presente no site do evento. 

Não serão aceites resumos por outros meios ou formatos (papel, formato amovível, CD…). 

A data limite para a receção dos resumos é dia 6 de março de 2020 (inclusive). 

 
 

Considerações Finais 

A Comunicação de aceitação ou não do trabalho submetido será efetuada pela Comissão 

Científica até ao dia 20 de março de 2020, para o endereço eletrónico do primeiro autor;  

Durante a realização do evento serão atribuídos pela Comissão Organizadora prémios para a 

“Melhor Comunicação Poster”. Para a receção deste prémio é obrigatória a presença de pelo 

menos um dos autores na sessão de entrega de prémios. 
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Data limite para submissão: 

6 de março de 2020 

 

Notificação de aceitação/ sugestão de correções: 

até 20 de março de 2020 

 

Data limite para inscrição do 1.o autor ou apresentador: 

31 de março de 2020 

 

Data do evento: 

2 de abril de 2020 

 


