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Posters

Posters

Os Resumos dos Trabalhos enviados para o
evento II Seminário Internacional do
Mestrado
em
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 Poster.

The abstracts sent to the II International
Seminar of the Nursing Master will be
appreciated by the Scientific Committee will
decide on its acceptance for presentation,
according to previously defined criteria.
The Organizing Committee in agreement
with the Scientific Committee guarantees
the presentation of all the papers whose
abstracts have obtained favorable opinions.

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 5
autores;
- cada autor poderá ter no máximo 3 afiliações;
- o resumo deverá
Português ou Inglês;

ser

redigido

em

- este não deverá incluir figuras, gráficos ou
tabelas, e deverá ter um número máximo de
5000 caracteres contando com espaços (não

Application process
To guarantee the abstracts revision by the
Scientific Committee, it is imperative that the
following requirements be met:
- The abstracts must be original. They have
never been previously presented or published
in other congresses, meetings or magazines;
- the author (s) may submit more than one
work, provided that they do not contain the
same or similar data;
- each work may have a maximum of 5 authors;
- each author may have a maximum of 3
affiliations;
- the abstract must be written in Portuguese
or English;
- should not include figures, graphs or tables,
and should have a maximum number of 5000
characters counting with spaces (not
including title, authorship, affiliation and
references);
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- deverá conter: Introdução, Objetivos,
Materiais e Métodos, Resultados, Conclusão e
Referências Bibliográficas;
- deverá ser utilizado o Sistema Internacional
de Unidades (SI);
- as referências devem ser apresentadas de
acordo com a norma APA.
Um dos autores deverá estar inscrito até 9 de
Novembro de 2019;
- Os posters deverão ficar expostos durante o
evento.
Os posters deverão ser apresentados em
formato em formato A3 vertical.

Envio de Resumos
Os resumos deverão ser enviados, em
formato
Word,
para
o
email:
saude@ics.lisboa.ucp.pt
Não serão aceites resumos por outros meios
ou formatos (papel, formato amovível, CD…).
A data limite para a receção dos resumos é dia
17 de Outubro de 2019 (inclusive).

Considerações Finais
A Comunicação de aceitação ou não do
trabalho submetido será efetuada pela
Comissão Científica até ao dia 8 de
Novembro de 2019, para o endereço
eletrónico do primeiro autor;
Durante a realização do evento serão
atribuídos pela Comissão Organizadora
prémios “Melhor Poster”. Para a receção
deste prémio é obrigatória a presença de um
autor na sessão de entrega de prémios.

- should contain: Introduction, Objectives,
Materials and Methods, Results, Conclusion and
Bibliographical References;
- the International System of Units (SI) should
be used;
- the references must be submitted in
accordance with APA.
The authors should be registered until
November 9th, 2019.
- Posters should be displayed during all event.
Printed posters dimensions: A3 format vertical

Abstracts submission
The abstracts should be sent to the email
saude@ics.lisboa.ucp.pt in word format.
No abstracts will be accepted by other means
or formats (paper, removable format, CD ...).
The deadline for receipt of abstracts is
October 17th, 2019 (inclusive).

Final considerations
The acceptance Communication or not of the
submitted work will be done by Scientific
Committee until November 8th , 2019, to
the author e-mail;
During the event will be awarded "Best
Poster" prizes. To receive this prize, an
author must be present at the prize-giving
session.
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Data limite para submissão do resumo:

Abstract submission deadline:

18 de Outubro de 2019

18th October 2019

Notificação de aceitação:

Acceptance notification:

8 de Novembro de 2019

8th November 2019

Data limite para inscrição do autor:

Author registration deadline:

9 de Novembro de 2019

9th November 2019

Data limite para submissão do poster:

Poster submission deadline:

15 de Novembro 2019

15th November 2019

Data do evento:

Event date:

29 de Novembro de 2019

29th November 2019
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