REGULAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES LIVRES E POSTERS

INTRODUÇÃO
O VI Congresso Luso-Espanhol de Estudantes de Enfermagem deseja contribuir para um maior
desenvolvimento pessoal e profissional a todos aqueles que nele participam. Ambiciona-se a criação
de espaços de partilha de conhecimentos e experiências na área de Enfermagem e/ou na área da
Saúde com relevância para a Enfermagem, pelo que, se preconizam momentos para apresentação de
Comunicações Livres e Posters. Com este programa científico, pretendemos promover a reflexão da
importância da cooperação e internacionalização da Enfermagem, assim como, a utilidade da prática
do ensino clínico na construção e desenvolvimento do estudante de enfermagem, enquanto futuro
profissional. Assim, convidamo-lo a participar neste espaço, partilhando o seu estudo, reflexão ou
experiências, sob a forma de Comunicação Livre ou Poster, individualmente ou em grupo.

PROCESSO FORMAL DE CANDIDATURA ÀS COMUNICAÇÕES LIVRES E POSTERS
Todas as candidaturas serão submetidas à avaliação da Comissão Científica e para a revisão das
mesmas, é necessário o cumprimento dos seguintes requisitos:
1. Para propor a sua participação nas Comunicações Livres e Posters, pelo menos, 50% dos
autores têm de estar inscritos no Congresso, sendo a data limite de candidatura até ao dia 6
de abril de 2017;
2. Os trabalhos submetidos devem ser originais e enquadrados nas temáticas de
Enfermagem/Saúde;
3. A apreciação das candidaturas será efetuada pelos elementos da Comissão Científica
atendendo aos critérios de seleção apresentados;
4. A decisão do júri será comunicada aos autores através do email pessoal, não existindo
possibilidade de recurso. A divulgação dos resultados estará disponível até ao dia 13 de abril
de 2017;
5. Inscrição online aqui:
A candidatura deverá apresentar claramente:


Autor/Autores do trabalho;



Endereço de e-mail e endereço para possíveis contatos;



Estabelecimento de ensino/trabalho;



Tipo de comunicação (oral ou poster);



Título do trabalho;



Resumo (total de 300 palavras):



o

Introdução;

o

Objetivos;

o

Material, método, resultados e conclusões;

o

Relevância para a Enfermagem;

o

Comentários;

Meios auxiliares que necessita para a apresentação (data show, computador portátil,
outros - se sim, quais).

Comunicações Livres / Posters
1. A Comunicação Livre deverá ter uma duração máxima de 10 minutos, com rigoroso
cumprimento do tempo;
2.

A Comunicação Livre realizada em grupo pode ser apresentada no máximo por 2 preletores.

3. No final de cada bloco de Comunicações decorrerá um momento de discussão referente às
mesmas;
4. As Comunicações Livres deverão ser entregues até ao dia 6 de abril de 2017, em ficheiro ppt,
para o e-mail: vicong.posters.comunicacoes@gmail.com;
5. Os Posters poderão conter fotos, figuras, gráficos, esquemas, visíveis. As dimensões máximas
para cada trabalho são de 90 cm (largura) x 1,20m (comprimento) ou as dimensões de 60 cm
(largura) x 90cm (comprimento);
6. Todas as Comunicações Livres e Posters serão publicadas em e-book, posteriormente ao
congresso;
7. Os Posters poderão ser apresentados em versão impressa ou versão projetada, ficando ao
critério do(s) autor(es);
8. Os Posters ficam expostos durante o Congresso, sendo obrigação do(s) autor(es)
permanecerem junto deles, em horário a definir pela Comissão Científica, para a respetiva
apresentação (máximo: 5 minutos). Caso a apresentação do Poster se refira à versão
projetada, esta condição aplica-se de igual forma, mas mediante apresentação/defesa em sala
de aula.
9. Serão atribuídos prémios às três melhores Comunicações e aos três melhores Posters
apreciados pelo júri constituído pelos elementos da Comissão Científica, tendo em conta os
critérios de avaliação apresentados. As comunicações Livres e Posters apresentados por

elementos da comissão cientifica e da comissão organizadora não serão abrangidos pelos
prémios.

Critérios para seleção das Comunicações Livres e dos Posters
1. Conteúdo que traduza desenvolvimentos nas temáticas da Enfermagem/Saúde, com
relevância para a profissão, enquadrando-se tanto a nível da formação, investigação,
prestação de cuidados ou gestão.
2. O conteúdo das Comunicações Livres e Posters pode resultar:
- De reflexão sistemática sobre um determinado tema:
- Contributos para a prática da enfermagem;
- Atualidade do conhecimento em enfermagem;
- Rigor técnico e científico.
- Da prática de prestação de cuidados de enfermagem:
- em qualquer das vertentes assinaladas no ponto 1;
- que contribua para a prática de enfermagem, com visibilidade dos resultados
obtidos;
- atualidade do conhecimento em enfermagem;
- rigor técnico e científico.
- De Investigação:
- de acordo com pressupostos referidos no ponto 1:
- problemática;
- enquadramento teórico;
- enquadramento metodológico;
- resultados;
- conclusões.
- rigor técnico e científico;
- que contribua para a prática de enfermagem, com visibilidade dos resultados
obtidos.
3. Originalidade, criatividade e clareza de linguagem.

Critérios de avaliação das Comunicações Livres e Posters
Na atribuição de prémios, o Júri terá em conta:


A clareza da exposição;



A pertinência e a criatividade do tema e/ou da análise realizada;



A metodologia seguida;



A concretização dos objetivos definidos;



A qualidade científica e a fundamentação expressa pelas referências bibliográficas.

