ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ENFERMEIROS
Estrada do Paço do Lumiar, Lote R1 – Loja A
1600 – 543 LISBOA – PORTUGAL
(Pessoa Colectiva de Utilidade Pública)
Fundada em 11 de Janeiro de 1968

….desde 1968 a desenvolver e a dignificar a Enfermagem

ENCONTRO NACIONAL DE SAÚDE OCUPACIONAL’18
Centro Cultural de Carnide – Auditório Natália Correia
10 E 11 DE OUTUBRO DE 2018
Regulamento para Candidatura de Posters e Comunicações Livres
1 – Os temas apresentados deverão ser originais e no âmbito das temáticas em discussão no encontro
2 – O mesmo tema não poderá ser candidato a poster e a comunicação livre em simultâneo
3 – As propostas/resumo deverão ser enviados até ao dia 30 de Setembro por correio eletrónico para
encontrodesaudeocupacional@gmail.com
4 – Máximo 500 palavras escritas em Times New Roman, tamanho 12 e espaço simples
5 – Conter a seguinte informação:
 Titulo (escrito em maiúsculas e sem abreviaturas)
 Autor(es) e co-autor(es)
 Introdução
 Objetivos
 Palavras chave (mínimo três e máximo cinco)
 Metodologia
 Desenvolvimento
 Conclusão
 Referências bibliográficas
 Nome completo do(s) autor(es), morada, contacto telefónico e correio eletrónico de pelo menos um
do(s) autor(es)
 Identificar o autor para o qual será comunicado o resultado da candidatura
6 – O resultado da seleção será comunicado por correio eletrónico até ao dia 6 de Outubro
7 – Cada autor poderá concorrer no máximo com dois trabalhos
Requisitos dos Posters:
8 – Dimensões até 120X90 cm
9 – Ser legível a 1,5 m de distância
10 – Identificação do evento – 4º Encontro Nacional de Saúde Ocupacional’18
11 – Nome e apelido do(s) autor(es) num máximo de quatro
12 – Conter preferencialmente figura, fotos e gráficos
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13 – Referências bibliográficas
14 - Ser afixado até às 10h do primeiro dia do encontro e recolhido depois de terminarem todas as apresentações
de posters
15 – Ser colocado no placar com o número de identificação atribuído no secretariado
16 – Os autores são responsáveis por afixar e retirar o poster
17 – O material para a afixação será fornecido pela organização (goma/fita cola). Outro material (velcro por ex.)
é da responsabilidade dos autores
18 – A discussão é junto dos posteres, segundo a ordem numérica de identificação.
19 – A apresentação não poderá exceder os 5 minutos, sendo efetuada apenas por um dos autores.
20 – Todos os posters que obedeçam aos critérios do regulamento serão selecionados para afixação
21 – Os autores poderão colocar à disposição cópias (A4) do poster, para distribuir pelas pessoas interessadas
Requisitos das Comunicações Livres:
22 – Para cada apresentação será atribuído um horário no programa do encontro
23 – Todas as apresentações deverão estar disponíveis em formato power point, na versão XP do Office ou
compatível.
24 - A apresentação não deverá exceder os 15 minutos
25 – Ser efetuada apenas por um dos autores cuja identificação deverá ser indicada no resumo
Outros requisitos:
26 – Os Posters e Comunicações Livres serão avaliados e classificados pela Comissão Cientifica
27 – Trabalhos da autoria de elementos da Organização não serão considerados para concurso
28 – Os autores devem estar todo(s) inscrito(s) no ENSO’18 até à data da seleção
29 – A não observância das regras anteriormente descritas, implica a não-aceitação dos trabalhos
30 – Não há recurso da decisão do Júri
31 – Ao preletor será passado o respetivo certificado e aos restantes elementos do grupo certificado de coautores
32 – Será atribuído prémio ao Poster e à Comunicação Livre classificados em 1º lugar
33 – Os prémios dos trabalhos premiados só poderão ser atribuídos ao(s) autor(es) que estejam presente(es)
34 – Qualquer esclarecimento poderá ser solicitado à Comissão Organizadora para o mail indicado no ponto 3.
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