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PREÂMBULO
Tendo como objetivo realçar o papel da investigação
contínua na evolução da Enfermagem e das Ciências da
Saúde, a Comissão Organizadora da I.ª Reunião Científica Internacional de Enfermagem Pediátrica do Centro
Hospitalar Universitário de São João, convida à participação na submissão de resumos para comunicações
livres (FCL) em formato de apresentação oral e comunicações livres em formato de e-Poster (FCeP).
As propostas submetidas a apresentação, deverão seguir os critérios definidos, para que possam ser avaliados
pela Comissão Científica.
Datas importantes:
1. Data limite de envio dos resumos – 25 de abril de
2022, 24h TMG
2. Data limite de resposta de aceitação das comunicações – 10 de maio de 2022, 24h TMG
3. Data limite de inscrição e pagamento dos autores –
15 de maio de 2022, 24h TMG
4. Data limite de envio das apresentações – 20 de maio
de 2022, 24h TMG
REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO
Critérios científicos:
1. Os temas das propostas apresentadas devem ser
inovadores e contribuir para a qualidade dos cuidados de enfermagem em contexto pediátrico;
2. Privilegiam-se propostas resultantes de trabalhos de
investigação concluídos;
3. O conteúdo das propostas submetidas são da responsabilidade dos autores e apresentador;

4. Cada proposta só pode ser submetida a uma modalidade de apresentação, seja FCL ou FCeP.
Critérios de submissão:
1. Poderão ser submetidos a apreciação trabalhos realizados por estudantes de Enfermagem e Enfermeiros;
2. Cada candidato só poderá submeter um único trabalho como primeiro autor;
3. Cada proposta de comunicação não poderá ter mais
do que cinco autores;
4. Cada autor não poderá estar incluído em mais do
que duas comunicações;
5. Cada apresentador só poderá apresentar uma comunicação;
6. Todos os autores das propostas, devem estar inscritos no evento até dia 20 de maio de 2022;
7. Os candidatos deverão cumprir os prazos estipulados no presente regulamento;
8. Serão admitidos trabalhos originais realizados no
contexto pediátrico;
9. Os autores deverão fornecer um contacto de e-mail
e telemóvel válido;
10. As propostas da autoria ou coautoria de elementos
da Comissão Organizadora e Comissão Científica do
evento não serão consideradas elegíveis para efeitos de atribuição de prémios.
Procedimentos de submissão:
1. Os resumos das propostas de comunicações deverão ser enviados para o endereço eletrónico comunicacao.reuniaocientifica@gmail.com até ao dia 25
de abril de 2022;
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2. O título do e-mail deverá seguir a seguinte formatação: [Nome e Sobrenome do 1º autor] _ [Título do
Trabalho]
3. São aceites propostas redigidas em Português ou
Inglês;
4. O corpo do resumo deverá ter no máximo 500 palavras escritas (excluindo referências bibliográficas),
formatação em letra Times New Roman, tamanho
12, espaçamento simples e seguindo a estrutura:
a. Título (escrito em maiúsculas, máximo 15 palavras)
b. Palavras-chave em português e inglês (entre
duas e cinco)
c. Introdução e objetivos
d. Metodologia
e. Resultados
f. Conclusões
g. Referências bibliográficas (Norma APA, 7th edição, https://apastyle.apa.org/ )
h. Nome completo do(s) autor(es), filiação institucional, contacto telefónico e correio eletrónico
(do apresentador).
5. O não cumprimento de qualquer um dos critérios
anteriores, dita a rejeição liminar da proposta submetida a avaliação.
6. Das decisões tomadas pela Comissão Científica não
caberá recurso.
REVISÃO DAS PROPOSTAS
A Comissão Científica é responsável pela apreciação e
avaliação das propostas apresentadas e representa um
painel independente da Comissão Organizadora.
A resposta de aceitação ou rejeição da proposta será enviada até ao dia 30 de abril de 2022 por correio eletrónico.

PREPARAÇÃO PARA A SUBMISSÃO DE PROPOSTAS
Uma vez aceite o resumo da proposta de comunicação
livre nos formatos e termos definidos, os autores devem
enviar as apresentações até às 24h TMG do dia 20 de
maio 2022, para o endereço comunicacao.reuniaocientifica@gmail.com
1. Comunicações livres em formato de apresentação
oral (FCL)
a. Cada apresentação terá um horário previamente definido no programa;
b. Deverá utilizar como tipo de letra a fonte Calibri
e como tamanho mínimo: título – 24; conteúdo
– 14;
c. A apresentação não pode exceder os 10 minutos, acrescido de 5 minutos para eventual discussão e questões a colocar pelos presentes;
d. A apresentação deverá ser efetuada apenas por
um dos autores cuja identificação deverá estar
indicada no resumo.
2. Comunicações livres em formato de e-Poster (FCeP)
a. Cada apresentação terá um horário previamente definido no programa;
b. A apresentação não pode exceder 5 minutos;
c. A apresentação deverá ser efetuada apenas por
um dos autores, cuja identificação deverá estar
indicada no resumo;
d. A orientação gráfica do e-Poster deverá ser vertical;
e. Deverá utilizar como tipo de letra a fonte Calibri
e não usar tamanho de letra inferior a 8 em nenhum local;
f. As imagens selecionadas para o e-Poster devem
conter boa resolução, caso contrário poderão
não ser aceites;
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g. A apresentação deve conter: Identificação do
evento; Nome e apelido do(s) autor(es), filiação
institucional; Introdução e Objetivos; Metodologia; Resultados; Conclusões; Referências bibliográficas (Norma APA, 7th edição, https://apastyle.apa.org/).
CERTIFICAÇÃO
1. O certificado será emitido a todos os autores inscritos no evento.
2. Será atribuído prémio aos primeiros classificados
em cada uma das categorias: “Melhor Comunicação
Oral” e “Melhor e-Poster”.
3. O Prémio só será atribuído, se pelo menos 1 dos autores estiver presente no momento da divulgação dos
resultados, aquando da sessão de encerramento. Se
o(s) autor(es) premiados não estiverem presentes,
o prémio não será entregue.
4. O certificado de apresentação será elaborado conforme os dados indicados no momento da submissão da proposta, incluindo: o título, nome dos autores, nome do apresentador e dados do evento.
5. Todas as comunicações livres aceites e apresentadas de acordo com o regulamento do programa serão certificadas.
6. O certificado será emitido e enviado via e-mail.
7. Não serão feitas correções a certificados.

A Comissão Científica
Professor Doutor Luís Batalha, ESEnfC
Professora Doutora Helena José, ESSATLA
Professora Doutora Paula Sousa, ESEP
Professora Doutora Adriana Duarte, UnB-Brasil
Professor Doutor Eduardo Santos, ESSV
Mestre Julia Neto, ESEP
Enfª Especialista Sandra Almeida, CPCJ

Porto, 14 de março de 2022

Parceiro

