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Regulamento para a submissão de Pósteres e Comunicações Livres
Os congressos da APEGEL são sempre um amplo espaço de debate e construção de ideias.
Aqui todos podem relatar e discutir o seu estudo, reflexão e/ou experiência através de um
póster, ou comunicação livre.
Os autores deverão submeter os seus trabalhos valorizando informação com evidencia
cientifica em Enfermagem de Administração / Gestão / Liderança, até ao dia 30/09/2018,
preenchendo corretamente o formulário disponível na pagina oficial do congresso
(http://apegel.org/Formularios/41/FomularioFichaSocioAPEGEL/)
/Formularios/40/Submisao-de-Trabalhos-para-o-8-Congresso-da-APEGEL
1. Os temas submetidos deverão enquadrar-se na gestão em Enfermagem.
2. Só são aceites trabalhos (comunicações livres ou pósteres) da autoria ou com
participação maioritária de enfermeiros, sendo sempre apresentado por enfermeiros.
3. Os candidatos serão informados sobre a aceitação do trabalho, para o e-mail do
primeiro autor, até ao dia 10/10/2018.
4. A proposta de submissão deverá ser composta por:
4.1. Título do póster / ou comunicação livre
4.2. Identificação dos autores (nome, morada, telefone, e-mail, local de trabalho, o
primeiro autor será o apresentador;
4.3. Resumo do póster ou da Comunicação Livre terá o máximo de 300 palavras
constituído por:
4.3.1.Introdução, objetivos, metodologia, resultados, conclusões e referências
bibliográficas;
5. Até ao dia 10/10/2018 os autores têm que enviar uma proposta de uma maqueta do
póster ou cinco diapositivos que sustentam a comunicação livre.
5.1.1.A construção dos pósteres deverá atender a:
5.1.2.Conter preferencialmente figuras, fotos e gráficos; o texto deve ser visível a
1,5m; o tamanho máximo é de 100/80, visualizado na horizontal, apresentado
num diapositivo único.
5.1.3.Os pósteres deverão ser apresentados no secretariado, afim de serem
colocados no projetor, depois da comissão organizadora informar do local, até
às 16:00 horas do dia 18 de outubro.
6. Os pósteres e comunicações livres serão apresentados oralmente, no dia 18 de outubro
de acordo com o programa definitivo
7. As comunicações livres têm a duração de 10 minutos e os Pósteres uma apresentação
de 5 minutos
8. A comunicação livre definitiva deve de ser entregue no secretariado até às 16:00 horas
do dia 18 de outubro de acordo com o programa definitivo
9. Cada trabalho submetido poderá ter o máximo de autores é de 5 (cinco), todos deverão
estar inscritos na atividade até 30/09/2018, os autores que sejam sócios terão
obrigatoriamente a sua quotização regularizada (incluindo a quota de 2018).
9.1. A inscrição do primeiro autor é gratuita no caso de ser aluno de um curso de gestão
em enfermagem, nas escolas da Madeira
10. Será atribuído um prémio ao melhor póster e melhor comunicação livre apenas se
atingirem a cotação positiva de entre os critérios aplicados pelos membros da Comissão
Científica.
10.1. A avaliação é da responsabilidade da Comissão Científica do 8º Congresso
Internacional da APEGEL e dos resultados não haverá recurso.

