Regulamento das Comunicações Livres da
I Jornada de Enfermagem no Desporto
1. A comunicação livre (CL) tem de refletir um trabalho original e que não tenha
ainda sido divulgado cientificamente;
2. As CL apresentadas são da responsabilidade dos autores, devendo respeitar as
questões éticas associadas à investigação;
3. A data limite para submissão das candidaturas termina às 23:59 horas do dia
16/09/2018;
4. Deverá ser enviada a comunicação livre para o email saude@ics.lisboa.ucp.pt,
devendo ser preenchido o modelo de comunicação livre disponível nos materiais
de divulgação.
5. A elaboração da candidatura consiste no preenchimento de um formulário,
distribuído da seguinte forma:
5.1. Identificação dos Autores, no máximo de seis, com designação do nome

completo, endereço de e-mail, filiação(ões) profissional(is) de cada um e quem
será o apresentador (com contacto de telemóvel);
5.2. Título (máximo de 16 palavras) em português ou inglês;
5.3. Resumo, que deve ser apresentado em português (resumo), até 500 palavras,
percorrendo:
5.3.1. Introdução: Define o problema estudado, destacando a sua
importância de forma breve, e as fragilidades do conhecimento;
5.3.2 Método: Inclui as metodologias implementadas, a população
estudada, as fontes de dados e os critérios de seleção que devem ser
descritos de forma objetiva e completa. É necessário especificar que a
pesquisa foi conduzida de acordo com os padrões éticos exigidos;
5.3.3. Resultados: Apresentados de forma clara e objetiva,
descrevendo somente os dados encontrados, nomeadamente a amostra.
Podem ser acompanhados por tabelas, quadros e figuras, para facilitar a
compreensão. O texto pode complementar as ilustrações;

5.3.4. Discussão: Restringe-se aos dados obtidos e aos resultados
alcançados, enfatizando aspetos novos e relevantes observados no estudo
e discutindo as concordâncias e as divergências com outras pesquisas já
publicadas;
5.3.5. Conclusão: Responde aos objetivos ou às hipóteses do
estudo, fundamentada nos resultados e na discussão, coerente com o
título, a proposição e com o método adotados. As limitações do estudo
também devem ser destacadas;
5.4. Descritores, entre três a seis, que permitam identificar o assunto do trabalho,
acompanhando o idioma dos resumos: português (descritores), inglês
(descriptors) e espanhol (descriptores), extraídos do vocabulário DeCS
(Descritores em Ciências da Saúde), elaborado pela BIREME, ou MeSH (Medical
Subject Headings), elaborado pela NLM (National Library of Medicine);
5.5. Referências, de acordo com a norma de Vancouver;
6. A avaliação das CL será efetivada por um júri, constituído por dois elementos da
Comissão Científica, atendendo aos seguintes critérios: Clareza do Problema;
Objetivo(s) Bem Elaborados; Rigor Metodológico; Adequação dos Resultados;
Coerência da Conclusão; Contributos para novos estudos e Relevância das
Referências.
7. O autor do estudo não poderá ser membro do júri das Jornadas;
8. O autor que submeteu o resumo será informado por e-mail até 30/09/2018,
sendo informado se foi aceite, aceite com sugestões de alteração, ou rejeitado;
9. A apresentação dos trabalhos em forma de CL ocorrerá no dia 16 de outubro de
2018, das 16:30 e as 18:00 horas, no anfiteatro 3;
10. Cada CL não pode exceder os 10 minutos e será apresentada pelo autor
enumerado na candidatura;
11. Será eleita a melhor CL, para o qual as apresentações serão avaliados por dois
júris (segunda parte);
12. As melhores CL serão publicadas, salvo indicação expressa contrária por parte dos
autores.

