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Submissão de resumos 
Os resumos devem versar apenas uma das seguintes áreas temáticas:

 › Autocuidado
 › Autogestão da doença e do Regime Terapêutico
 › Familiar Cuidador

Os resumos são submetidos na plataforma disponível na página do 
evento.
Os resumos aceites, serão apresentados num dos seguintes formatos:

 › Comunicação Oral (15 minutos)
 › Poster (3 minutos)

Os autores devem escolher o formato de apresentação do trabalho 
que propõem antes de realizarem a submissão. No entanto, salvaguar-
da-se que cabe à Comissão Científica do Fórum, após análise dos resu-
mos, determinar o formato definitivo de apresentação.
Podem ser enviados artigos em: Português, Castelhano e Inglês.
O resumo deve ter um limite máximo de 400 palavras e ser escrito em 
letra “Times New Roman” tamanho 12. Deve ser original em conteúdo 
e ter a seguinte estrutura: 

 › Título (máximo 16 palavras)
 › Identificação dos autores (nome, local de trabalho), com máximo 
de 6 autores

 ›  Especificação do autor correspondente (nome, Instituição, en-
dereço eletrónico)

 › Resumo:
 › Introdução
 › Objetivo(s)
 › Metodologia
 › Resultados/Discussão
 › Conclusão, que deve incluir as implicações para a prática

 › Palavras-chave (de acordo com MeSH/DeCS), com máximo de 4 des-
critores
 › Referências bibliográficas (segundo APA versão 6), com máximo de 
4 referências

Critérios de Avaliação
Na avaliação dos trabalhos, serão tidos em consideração os seguintes 
critérios:

 › Introdução (Definição de conceitos e enquadramento da problemá-
tica)
 › Apresentação clara dos objetivos
 › Rigor científico e compreensibilidade dos métodos
 › Precisão e rigor na apresentação dos resultados e na discussão
 › Conclusões (relação com os objetivos e implicações para a Enfer-
magem)

Os resumos recebidos serão submetidos a avaliação cega por pares, da 
responsabilidade da Comissão Científica do Fórum.
A seriação dos trabalhos é da total responsabilidade do júri de avalia-
ção, sendo que da sua decisão não cabe recurso.
A deliberação sobre casos omissos, a que o presente regulamento não 
dê resposta, caberá ao júri responsável pela avaliação dos resumos.
A Comissão Científica, mediante os critérios de avaliação e da perti-

nência do trabalho avaliado, será a responsável por definir o formato 
definitivo de apresentação. O autor correspondente será informado 
do formato de apresentação que deve preparar para a comunicação.

Apresentação dos trabalhos (após seleção)
Os trabalhos, tanto de póster como de comunicação oral, deverão ser 
elaborados no programa Microsoft Powerpoint®.
No caso dos Pósteres, deverão ser apresentados num único diaposi-
tivo, no programa Microsoft Powerpoint®, com dimensão standard – 
apresentação do ecrã 4:3, largura 25,4 cm e altura 19,05cm.
É da responsabilidade dos autores, garantir que a informação apre-
sentada é legível.
Um dos autores deve ser o palestrante, que deve estar formalmente 
inscrito no Fórum (Formulário de inscrição) até ao dia 15/11/2021.
O autor palestrante deve assegurar, em nome de todos os autores, a 
originalidade do trabalho.
Serão excluídos os trabalhos que desrespeitem os termos do presente 
regulamento e que não cumpram as regras definidas para a sua apre-
sentação.
Após aceitação, a versão final do trabalho deve ser enviada, em for-
mato digital, para o e-mail: eventos@esenf.pt, até ao dia 15/11/2021. O 
nome do ficheiro deverá ser o título completo do trabalho.
Cada autor só poderá apresentar dois trabalhos, no máximo.

Certificados
Será emitido certificado a todos os autores dos trabalhos: o certificado 
de apresentação será conferido ao autor palestrante; os outros auto-
res receberão um certificado de coautoria.
Os pedidos de alteração do “autor palestrante” do trabalho só serão 
considerados até ao dia 17/11/2021.

Datas importantes
24/10/2021 Data limite para submissão de resumos
02/11/2021 Notificação da decisão, pela comissão científica, dos resu-
mos submetidos
15/11/2021 Data limite para inscrição no Fórum e Workshops (número 
limitado de participantes)
15/11/2021 Data limite para envio do trabalho final (tanto de póster 
como de comunicação oral)


