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REGULAMENTO DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

No I Congresso de Cuidados Respiratórios em Enfermagem de Reabilitação será 

proporcionado um espaço para apresentação de trabalhos, individualmente ou em 

grupo. 

Este espaço tem o propósito de promover a participação ativa dos participantes com 

trabalhos decorrentes da sua prática clínica na área respiratória e a divulgação de 

projetos relacionados com as temáticas do Congresso. 

Podem candidatar-se profissionais de saúde (enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, 

entre outros) que tenham desenvolvido trabalhos no âmbito das temáticas do 

Congresso. 

 

NORMAS GERAIS: 

1. Os resumos deverão ser submetidos online,  na página do Congresso, até à data 

limite de 30 de Abril de 2020, no website da Associação Cientifica dos 

enfermeiros do CHULC (Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central) 

(www.acenfermeiros.pt). 

2. São considerados para o Congresso, trabalhos sob a forma de Poster e 

Comunicação Oral. 

3. O apresentador(a) ou pelo menos um dos autores do trabalho submetido, 

deverá estar obrigatoriamente inscrito(a) no Congresso até à data limite de 

submissão dos resumos.  

http://www.acenfermeiros.pt/
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4. O número de autores de cada trabalho, não pode exceder os seis elementos e 

nenhum dos autores pode integrar a Comissão Científica.  

5. Os autores devem aceitar as condições exigidas pela comissão organizadora e 

científica. 

6. Quaisquer trabalhos submetidos que não respeitem as normas abaixo 

mencionadas serão excluídos. 

7. A apresentação dos Posteres e das Comunicações Orais, será realizada em 

horário simultâneo e em salas paralelas ao auditório principal. O dia e o 

momento de apresentação, serão atempadamente comunicados aos autores, 

após avaliação dos trabalhos submetidos e decisão do Júri, via e-mail e/ou 

telefone, até 17 de Maio de 2020. 

  

ELABORAÇÃO DOS RESUMOS: 

1. O resumo deve ser elaborado com a letra Arial 11 pt e ter no máximo de 300 

palavras.  

2. Tem que respeitar obrigatoriamente as seguintes regras: 

1.ª linha: Tipo de trabalho (Poster ou Comunicação oral) e título em maiúsculas 

sem abreviaturas; 

 2.ª linha: Autores (primeiro e último nome);  

3.ªlinha: Identificação do(a) Apresentador(a) (nome completo, categoria 

profissional, n.º da cédula profissional, n.º de telefone de contacto acessível, fixo 

ou móvel, e endereço de e-mail) para o qual deverá ser efetuada a comunicação 

de aceitação ou recusa dos trabalhos e posterior envio de certificados 

eletrónicos caso sejam aceites; 

  4.ª linha: Em branco; 

 5.ª linha e seguintes: Resumo até 300 palavras, organizado por: Introdução, 

Objetivos, Material e métodos, Resultados, Conclusões; 
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Por último: Apresentação das referências bibliográficas segundo as normas APA, 

num máximo de 5 referências (em arial 5pt). Não devem ser incluídas tabelas 

nem figuras nos resumos. 

3. Deve mencionar se é um caso clínico, um trabalho de Investigação ou uma 

Revisão de tema.  

 

ELABORAÇÃO DOS POSTERS: 

1. O Poster será projetado no Congresso em painel digital, formato vertical, 

(formato do powerpoint 16:9 (widescreen) . 

2. Devem ser compostos por unidades estanques. As unidades deverão ser legíveis 

a uma distância de aproximadamente 1 metro. 

3. O observador do póster deverá ser capaz de perceber a essência do trabalho, 

mesmo durante o período em que o autor não se encontre presente. 

4. O póster deverá ter cabeçalho, no mínimo, com título do trabalho em letra 14, 

conteúdo tamanho 9 e bibliografia tamanho 6. 

5. É necessário que o trabalho contenha uma secção de objetivos, clara e consiga, 

seguida de seção sobre metodologia/experiencias. A maior parte do trabalho 

deverá ser constituída por resultados, incluindo as conclusões. 

6. Os pósteres deverão estar organizados de forma logica, ordenada de alto para 

baixo ou da esquerda para a direita. 

7. A candidatura também consiste no envio do ficheiro do póster em formato. 

PPTX (Microsoft® PowerPoint) e PDF respetivamente. 

8. Deverão ser indicados os seguintes dados relativos ao 1º autor: Nome, Telefone, 

Telemóvel, E-mail. 

9. Cada trabalho disporá de 5 minutos para a apresentação oral.  

 

ELABORAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES ORAIS 

1. A apresentação das Comunicações será realizada em powerpoint (formato do 

dispositivo deverá ser 16:9 (widescreen). 
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2. Cada trabalho disporá de 5 minutos para a apresentação a que se seguirão 2 

minutos para discussão. 

 

AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS: 

A seleção dos trabalhos será efetuada pela Comissão Cientifica, e deve obedecer aos 

seguintes requisitos/critérios de avaliação:  

• Tipo de trabalho (investigação, caso clinico, revisão de literatura) 

• Rigor Científico 

• Originalidade e criatividade 

• Relevância e contributo da temática para a prática clínica 

• Contributo para a discussão científica 

• Terão preferência os trabalhos que apresentem projetos, trabalhos inovadores 

que reflitam resultados de investigação, ou resultados decorrentes da prática 

clínica na área temática do Congresso. 

A avaliação dos trabalhos apresentados no Congresso será feita por um Júri 

independente, nomeado para o efeito: 

• Enfermeiro Especialista de Reabilitação Duarte Mateus, CHULC-EPE 

• Enfermeira Especialista de Reabilitação Neuza Reis, CHULC-EPE 

• Enfermeiro Especialista de Reabilitação, PhD, Luís Sousa, U. Évora 

• Enfermeira Especialista de Reabilitação Elsa Folgado, CHULC-EPE 

• Enfermeira Especialista de Reabilitação, PhD, Cristina Baixinho, ESEL 

Na apresentação dos trabalhos, o Júri terá como critérios de avaliação: 

 - Fluidez e coerência na apresentação do póster ou Comunicação Oral;  

 - Linguagem científica;  

- Apresentação visual dos recursos escritos utilizados; clareza no domínio do 
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assunto apresentado; capacidade de argumentação e defesa do trabalho; 

expressão linguística e capacidade de síntese (respeito pela duração da 

apresentação); 

- Resposta as questões colocadas. 

 

EMISÃO DE CERTIFICADOS E PRÉMIOS DOS TRABALHOS: 

A certificação dos trabalhos selecionados e apresentados no Congresso obedece às 

seguintes regras:  

1. Todos os trabalhos que tenham sido seleccionados para apresentação no 

Congresso, terão a respetiva emissão do certificado de Trabalho apresentado no 

Congresso;  

2. O apresentador(a) dos trabalhos que tenham sido seleccionados para 

apresentação no Congresso, terão a emissão do certificado de Apresentador do 

Trabalho;  

3. Todos os Certificados incluem o título do trabalho, a forma de apresentação e os 

autores e co-autores. 

Será atribuido um Prémio ao melhor trabalho na forma de Póster e um Prémio ao 

melhor trabalho na forma de Comunicação Oral. 

Os prémios dos trabalhos premiados apenas serão entregues durante a sessão de 

encerramento do Congresso, aos autores que estejam na sala nesse período. Na 

eventualidade de nenhum dos autores estar presente, a organização e a comissão 

científica reserva-se lhe o direito de atribuir o prémio ao classificado em 2º lugar e assim 

sucessivamente. 

 

 


