
 

 

Regulamento para Submissão de Resumo 

 XI Jornadas Nacionais e IX Jornadas Internacionais de 

Enfermagem 

“Uma Enfermagem a Criar Futuro no Presente” 

 

1. Para participar na exposição de Pósteres Científicos é necessária a inscrição de, pelo 

menos, um dos autores nas XI Jornadas Nacionais e IX Jornadas Internacionais de 

Enfermagem, do Instituto de Ciências da Saúde, da Universidade Católica Portuguesa; 

2. Ao submeter o Resumo do Póster Científico (RPC), estará a concordar com o 

Regulamento de Participação que este documento apresenta; 

3. O RPC tem de refletir um trabalho original e que não tenha sido divulgado 

cientificamente, respeitando as questões éticas inerentes à investigação; 

4. O RPC deve ser relativo à disciplina de Enfermagem; 

5. O primeiro autor pode submeter até três (3) RPC; 

6. A possibi l idade de  submissão dos RPC terminará às 23:59 horas do dia 

02/06/2022; 

7. O RPC deverá ser elaborado de acordo com o formulário de submissão, em formato 

word e enviado para o email: jornadas.enfermagem.ucp.lisboa@gmail.com. O 

formulário de submissão encontra-se disponível nos materiais de divulgação (site). 

8. O preenchimento do formulário pode ser em português ou inglês, e estar distribuído 

da seguinte forma:  

8.1. Identificação dos autores no máximo de dez (10), com designação do nome 

profissional e filiação(ões) profissional(is). O primeiro autor deve incluir o seu 

endereço de e-mail; 

8.2. Título (recomenda-se no máximo de 17 palavras); 

8.3. Resumo: até 500 palavras (não incluído as referências bibliográficas), composto por: 

8.3.1. Introdução: Contextualizar o problema estudado de forma clara, 

e sucinta;  

8.3.2. Objetivo: Esclarecer pertinência do tema e finalidades do estudo; 
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8.3.3. Método: Explicitar a(s) metodologia(s) implementada(s), a 

população estudada, entre outros. Deve ainda especificar que a pesquisa foi 

conduzida de acordo com os padrões éticos; 

8.3.4. Resultados: Apresentar e caracterizar a amostra. Descrever os 

dados encontrados. O texto pode complementar as ilustrações; 

8.3.5. Conclusão: Responder aos objetivos ou às hipóteses do estudo, 

fundamentadas nos resultados e na discussão, coerente com o título e com os 

métodos adotados. As limitações do estudo devem-se destacar. Se adequado, 

pode-se fazer recomendações futuras; 

8.4. Descritores, entre três e cinco, que permitam identificar o assunto do trabalho. O 

idioma dos resumos: português (descritores) e inglês (descriptors), extraídos da 

plataforma dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS); 

8.5. Referências, de acordo com a norma da American Psychological Association 

(APA). 

9. O RCP deverá ser elaborado de acordo com o formato do documento disponibilizado 

no site; 

10. A avaliação dos RPC será efetuada por um júri, constituído por dois elementos da 

Comissão Científica, atendendo aos seguintes critérios: Clareza do problema; 

Elaboração dos Objetivo(s); Rigor metodológico; Adequação dos resultados; 

Coerência da conclusão; Contributos para novos estudos e; Relevância das referências. 

11. O autor que submete o resumo será informado por email até dia 06/06/2022, se foi 

“Aceite”, “Aceite com reformulação” ou “Não aceite”. 

12. Os autores com resumos “Aceite”, devem submeter os Pósteres até 07/06/2022 às 

13:00h. 

13. Os autores com resumos “Aceite com reformulação” devem enviar o resumo 

reformulado até ao dia 07/06/2022 às 13:00. 

14. Para os pósteres, os autores deverão usar o layout disponível no site: 

https://jornadasenfermagem3.wixsite.com/my-site. 

15. Devem manter a orientação horizontal e dimensões: 60 cm de altura por 100 cm de 

largura (será projetado); 

16. Os Logótipos da Instituição e das Jornadas devem permanecer inalterados conforme o 

layout do Póster; 
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17. Título (em letras maiúsculas); Nome do(s) autor(es) e afilhação, distribuídos na parte 

superior do Póster, entre o título e a introdução, com tamanho de letra inferior à 

utilizada no texto; 

18. O póster deverá ser apenas uma página/slide em PDF, enviado como resposta 

(responder) ao mesmo email que confirmou “Aceite”. 

19. O nome do ficheiro PDF enviado, deverá conter apenas o título do RPC. 

20. A apresentação dos Pósteres terá lugar nos intervalos das Jornadas, através da partilha 

de ecrã, 1 minuto por póster, de forma sequencial; 

21. Será eleito o melhor Póster, após a avaliação dos júris, com atribuição de certificado 

correspondente; 

22. Todos os participantes receberão certificado de participação, composto pelos dados 

disponibilizados no formulário de submissão; 

23. Os RPC aceites serão publicadas em ebook, salvo indicação expressa contrária por 

parte dos autores. 


