III CONFERÊNCIA DE

ENFERMAGEM

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ONCOLOGIA
LISBOA | COIMBRA | PORTO

DO PASSADO AO FUTURO
CUIDAR PARA A VIDA

REGULAMENTO PARA A SUBMISSÃO DE PÓSTERES
Data de submissão de pósteres: até dia 18 de Janeiro de 2019.
Os trabalhos a submeter deverão ser originais e na temática “Enfermagem Oncológica”.
As candidaturas deverão cumprir os seguintes requisitos:
o
o
o
o
o
o
o

Os trabalhos devem ser submetidos por correio eletrónico epop@ipoporto.minsaude.pt
O número máximo de autores é de cinco;
Pelo menos um dos autores deve estar inscrito no evento à data de seleção dos
trabalhos;
Os autores serão informados sobre a aceitação dos seus trabalhos pela Comissão
Científica, através de correio eletrónico, até ao dia 25 de Janeiro de 2019;
Todos os autores dos pósteres aprovados terão de enviar o seu póster para
epop@ipoporto.min-saude.pt até ao dia 30 de Janeiro de 2019, às 12h00m;
O vencedor terá de fazer a apresentação pública do póster no sábado, dia 2 de
Fevereiro, consoante o programa oficial do Encontro (duração máxima de 10 minutos);
Os resumos devem conter às seguintes indicações:
o Nome completo do(s) autor(es),
o Correio eletrónico e contacto telefónico do 1.º autor;
o Breve introdução,
o Objetivos,
o Metodologia,
o Desenvolvimento,
o Conclusão
o Referências bibliográficas (máximo de 5 - Norma APA);
o Serem redigidos a espaço e meio, letra Arial, tamanho 12, com o máximo de 500
palavras;

Os pósteres aceites serão expostos em formato digital;
o
o
o

Na proporção 16:9
Resolução mínima 1920 x 1280
Formato png, jpg ou pptx

A avaliação e seleção dos resumos e dos pósteres enviados será feita de acordo com os seguintes
critérios:
o
o
o
o
o

Conteúdo dos trabalhos deve inserir-se na área de “Enfermagem Oncológica”;
Relevância de conteúdos inovadores no eixo temático descrito;
Rigor científico e metodológico;
Atualidade, originalidade e objetividade e da informação;
Qualidade global da apresentação.

O certificado será emitido e enviado por correio eletrónico

1 e 2 fevereiro 2019

