
REGULAMENTO 
PARA A SUBMISSÃO 
DE COMUNICAÇÕES LIVRES

II Jornadas de 
Enfermagem Cirúrgica 
dos Açores 



1. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

No âmbito da realização da realização das II Jornadas de Enfermagem Cirúrgica, a Associação de 
Enfermagem Cirúrgica dos Açores (AECA), convida os colegas à submissão de trabalhos, para serem 
apresentados sob a forma de comunicações livres no evento científico. As temáticas a apresentar 
devem estar de acordo com a área temática das Jornadas. Para o efeito devem enviar o resumo do 
trabalho para o e-mail:
jornadasenfacores@gmail.com.

O prazo limite para submissão dos resumos para comunicação livre ou poster é dia 20 de Abril de 
2019. As comunicações livres poderão ser apresentadas sob duas formas – BComunicação oral ou 
Poster. À Comissão Científica cabe o direito de apreciação e seleção dos resumos, podendo sugerir 
a transferência de formato entre comunicação oral ou poster e vice-versa, bem como, recusar 
aqueles que considerar com falta de qualidade técnica e/ou científica para serem apresentados no 
evento.

2. SUBMISSÃO DE RESUMOS

O resumo para apresentação de comunicação livre deve respeitar as seguintes diretrizes: 

 › Apresentar conteúdo do trabalho num máximo de 1500 caracteres (excluindo
   espaços) incluindo as seguintes componentes:
  a) Titulo;
  b) Introdução;
  c) Objetivos;
  d) Método;
  e) Resultados;
  f) Discussão /Conclusões;
  g) Referências Bibliográficas.

 › A estrutura de apresentação do resumo deve ser a seguinte:
  a) Letra tipo Times New Roman; tamanho 11; espaçamento 1,5;
  b) Texto justificado;
  c) Sem tabelas, ou figuras;
  d) As referências bibliográficas (no máximo de 5 mais relevantes) devem ser   
       apresentadas na sequência do resumo mas não contam para a contagem de  
       caracteres máximos indicados anteriomente.

 › Identificar o formato de submissão pretendido (comunicação oral ou poster);
 › Identificar os autores: nome completo, título profissional, local de trabalho, contacto   
                  telefónico,  e-mail do autor (apresentador) do trabalho;
  › Identificar o apresentador da comunicação;
 › Certificar os aspetos éticos relativos à apresentação dos dados (caso se justifique).

3. AUTORES

 • As comunicações livres só terão lugar se pelo menos um dos autores estiver
 inscrito no evento até ao dia 20 de Abril;

 • O primeiro autor será considerado o apresentador e responsável pela
 comunicação livre;

 • O primeiro autor será informado sobre a aceitação do trabalho por email
 até ao dia 1 de Maio de 2019;

 • Cada comunicação livre deve ter no máximo 6 autores.

4. COMUNICAÇÕES ORAIS

 • A apresentação oral deve ter a duração máxima de dez minutos e mais
 cinco minutos para discussão;

 • Só um autor de cada comunicação selecionada poderá apresentar o trabalho (o que foi  
 inicialmente  indicado ou outro que o substitua em caso de impedimento).

5. POSTERS
 
 a) Estrutura:
 » Deverão conter preferencialmente fotos, figuras, gráficos e esquemas, mas também algum  
 texto e  outros elementos clarificadores do conteúdo a  transmitir;
 » Visíveis a pelo menos dois metros de distância;
 » Apresentados em forma de PDF para serem projetados em ecrã.

 b) Deverá constar obrigatoriamente:
 » Referência às Jornadas (logotipo);
 » Nome dos autores (primeiro e último);
 » Instituição e serviço onde trabalham;

 c) Os Posters deverão ser entregues por e-mail até ao dia 10 de Maio, em formato
 digital para serem projetados durante toda a duração do evento.

 d) A apresentação do Poster deve estar planeada para uma duração máxima de cinco  
 minutos, com cinco minutos para questões da Comissão Científica ou de outros   
 participantes.

 e) Os autores do poster serão notificados da hora em que deverão apresentar-se no  
 local de projeção do poster para a apresentação e discussão do mesmo com a Comissão  
 Científica.

6. CRITÉRIOS A CONSIDERAR NA APRECIAÇÃO DAS SUBMISSÕES DE RESUMOS:

 1) Abordagem à temática das Jornadas: doente cirúrgico;
 2) Rigor científico;
 3) Relevância para a prática;
 4) Clareza e lógica da comunicação livre;
 5) Originalidade e criatividade.

Só serão apreciadas as candidaturas que respeitem todas as condições atrás enunciadas.

Todas as informações relativas à submissão e resultado da seleção dos trabalhos livres serão 
efetuadas por via electrónica, para o primeiro autor (indicado como apresentador).

7. APRESENTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES ORAIS:

Envio da apresentação final em formato PowerPoint, até ao dia 10 Maio, para o e-mail:
jornadasenfacores@gmail.com Não será permitida a utilização de quaisquer
equipamentos pessoais.

8. ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIO: SERÁ PREMIADA A MELHOR COMUNICAÇÃO ORAL E O MELHOR 
POSTER:

 a) A seriação é da responsabilidade da Comissão Científica e da sua decisão não cabe  
 recurso;

 b) A entrega dos prémios será no dia 14 de Maio de 2019, durante a sessão de   
 encerramento  das Jornadas;

 c) O prémio será atribuído se pelo menos um dos autores dos trabalhos distinguidos  
 estiver  presente na Cerimónia de Encerramento.

9. CERTIFICAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO LIVRE:

 a) Serão emitidos certificados a todos os autores e coautores, sendo ao autor   
 apresentador da comunicação também emitido um certificado de apresentação;

 b) As comunicações que não forem apresentadas e discutidas, não serão certificadas.
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