16ª Conferência Internacional de Investigação em
Enfermagem
“A (Im)Previsibilidade de uma pandemia – da formação às
competências da profissão de enfermagem”
Fundação Calouste Gulbenkian – Lisboa
21, 22 e 23 de Setembro de 2022
Normas de apresentação e critérios de apreciação por pares

1.
Os trabalhos apresentados devem ser originais;
2.
O estudo deve situar-se na enfermagem;
3.
Cada autor poderá, no máximo, propor três trabalhos;
4.
Existem duas modalidades de apresentação: comunicações livres (15 minutos) e
posters (5 minutos);
5.
Os resumos devem ser apresentados em português e inglês. Poderá anexar uma
versão em espanhol ou francês;
6.
A data de envio dos resumos é até dia 10 de Junho de 2022;
7.
Os resumos não devem exceder as 500 palavras e, devem ser escritos em
formato word na folha de resumos;
8.
Os resumos devem incluir o enquadramento conceptual, o problema de
investigação, o método (tipo de estudo; participantes; procedimentos metodológicos
de colheita e análise de dados; aspetos éticos); resultados e conclusões;
9.
Os resumos devem ser submetidos no sitio
https://www.apenfermeiros.pt/formulario-para-submissao-de-trabalhos-16-ciie/;
10. A seleção de resumos será da responsabilidade da comissão científica, podendo
esta sugerir a alteração da modalidade de apresentação;
11. A aceitação ou recusa dos resumos será comunicada ao primeiro autor até 1 de
Julho de 2022;
12. Se o resumo for aceite, o primeiro autor deve estar inscrito no evento até 15 de
Julho de 2022 e, presente para expor o trabalho;
13. O primeiro autor deve responsabilizar-se por todas as despesas relacionadas
com a sua viagem, inscrição no evento científico. E, se até 15 de Julho de 2022 não for
feita a inscrição os resumos serão eliminados do programa;
14. Os posters devem ser impressos, legíveis a uma distância de 1,50 metros e não
devem exceder 120x90cm;
15. A APE reserva-se o direito de publicar em e-book e na revista “Enfermagem” os
resumos e comunicações efetuadas;
16. Para informações complementares contacte através do e-mail para
investigaenf@gmail.com.
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