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REGULAMENTO PARA A SUBMISSÃO DE PÓSTERES 

 

 

I CONGRESSO DE GESTÃO EM SAÚDE E ENFERMAGEM – Percursos e Desafios 

 

Os autores devem submeter os seus resumos para o I CONGRESSO DE GESTÃO EM 

ENFERMAGEM “Percursos e Desafios”, até ao dia 5.12.2019, através do e-mail: 

conggestaoenfermagem@ess.ips.pt 

Regras para submissão de resumo de póster 

- Os temas a submeter devem enquadrar-se no âmbito da gestão em enfermagem e ter, no 

máximo, 300 PALAVRAS (excluindo referências bibliográficas). Os resumos deverão ser escritos 

em letra “Times New Roman”, tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5. 

1.1 Estrutura do resumo (em português ou inglês) 

• Autores [Nome e Apelido] 

• Afiliação 

• Contacto e-mail 

• Organização do texto: 

• Título 

• Introdução 

• Objetivo(s) 

• Metodologia  

• Resultados e Discussão 

• Conclusões. 

• Palavras-Chave: máximo de quatro palavras-chave, separadas por ponto e vírgula. 

• Referências bibliográficas, segundo a normas da APA. 
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- Os posters deverão ser originais não tendo sido apresentadas em outros contextos. 

- Os autores serão informados da sua aceitação, por e-mail, até ao dia 05.01.2020. 

- Só serão aceites os resumos submetidos através do e-mail: conggestaoenfermagem@ess.ips.pt 

- O primeiro autor deverá estar inscrito no Congresso, devendo ter a inscrição regularizada até 

dia 10.01.2020. 

- A avaliação e decisão de aceitação do póster é da exclusiva responsabilidade da Comissão 

Científica do Congresso.  

- Por cada póster será entregue 1 certificado ao primeiro autor, no qual constam o nome de 

todos os autores. 

- Cada participante inscrito como primeiro autor pode submeter no máximo 2 trabalhos. 

- Não haverá discussão de pósteres, contudo cabe a cada autor estar junto do mesmo nos 

momentos de coffee-break do Congresso. 

- A impressão do póster é da responsabilidade dos autores. 

- O póster deverá ter a orientação vertical; dimensão 80x100. 

- Deverá ser entregue no secretariado até às 9h do dia 30 de janeiro de 2020. 

 


