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Regulamento regulamento para a submissão de pósteres

Escola Superior
de Enfermagem
do Porto

II ENCONTRO INTERNACIONAL DE LITERACIA E SAÚDE MENTAL POSITIVA

Os autores devem submeter os seus resumos para o II ENCONTRO
INTERNACIONAL DE LITERACIA E SAÚDE MENTAL POSITIVA, até ao dia
22.03.2022 às 23:59h.
Os trabalhos aceites têm a oportunidade de ser publicados em Ebook,
atendendo aos critérios do ponto 4.
1. Resumo a submeter - pósteres
Os temas a submeter devem enquadrar-se no âmbito da saúde mental,
no máximo, 250 PALAVRAS (excluindo referências bibliográficas). Os resumos deverão ser escritos em letra “Times New Roman”, tamanho 11,
espaçamento entre linhas de 1,5.
A estrutura deverá conter as seguintes informações:
› Título;
› Introdução;
› Objetivos;
› Metodologia;
› Resultados e discussão;
› Conclusão.

2. Informações Gerais
Cada participante inscrito como primeiro autor pode submeter no máximo 2 trabalhos.
Os autores serão informados da sua aceitação, por e-mail, até ao dia
05.04.2022.
O envio do e-póster para apresentação deverá ser realizada até dia
15.04.2022, para o email: eventos@esenf.pt
Os e-pósteres podem ser elaborados em língua portuguesa, espanhola
ou inglesa.
Os autores devem colocar os nomes por extenso, com indicação do
autor, responsável pelo trabalho e respetiva forma de contacto.
Cada proposta não deve incluir mais de 6 autores.
Deve ser indicado o nome do autor que irá realizar a apresentação do
póster.
Pelo menos o autor que irá apresentar o trabalho, deverá estar inscrito
no Congresso até 15.04.2022.
Será entregue um certificado por cada apresentação onde constam o
nome de todos os autores.

3. Apresentação dos pósteres
A construção dos e-pósteres deverá atender ao template disponibilizado.
A apresentação do e-póster tem duração máxima de 3 minutos + 2 minutos seguido de debate e questões (plataforma virtual zoom).
4. Paper para EBOOK
O envio do Paper deverá ser realizado juntamente com a apresentação
até dia 15.04.2022, para o email: eventos@esenf.pt
Os Papers devem ter, no máximo, 2500 PALAVRAS (incluindo referências).
Deve ser escrito em português, espanhol ou inglês, em letra “Times
New Roman”, tamanho 11, espaçamento entre linhas de 1,5, e usar a
Norma da APA 7ª edição. A estrutura deverá conter as seguintes informações:
› Título;
› Resumo com o máximo de 150 palavras (dividido nas secções: Introdução; Objetivos; Metodologia; Resultados; Conclusão);
› Palavras-chave (no máximo 5);
› Introdução;
› Objetivos;
› Metodologia;
› Resultados e discussão;
› Conclusão;
› Referências.

