ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS ENFERMEIROS GESTORES E LIDERANÇA

Regulamento para a submissão de Comunicações Livres (Oral / e-Póster)
Convidamo-lo a participar no 9º congresso Internacional da APEGEL, com a apresentação
dos resultados do seu estudo, reflexão e/ou experiência através de comunicação oral ou de
e-póster, que terá a oportunidade de debater, podendo ser individualmente ou em grupo
até cinco elementos.
Os autores deverão submeter os seus trabalhos valorizando informação com evidencias
cientificas em Enfermagem de Administração / Gestão / Liderança,
Os temas submetidos deverão enquadrar-se sempre na Gestão em Enfermagem.
1. Só são aceites trabalhos (comunicações orais ou e-pósteres) da autoria ou com
participação maioritária de enfermeiros, sendo sempre apresentado por enfermeiros.
2. A submissão de trabalhos faz-se com apresentação de um resumo com o máximo de
350 palavras Onde apenas são incluídas o texto referente as partes do resumo, seguida
da apresentação das referencias com a Norma APA.
3. A proposta de submissão deverá ser composta por:
3.1. Resumo enviado ate até ao dia 15/09/2019 via e-mail para mail@apegel.org
contendo:
3.1.1.Título do póster / ou comunicação livre
3.1.2.Identificação dos autores (nome, morada, telefone, e-mail, local de trabalho, o
primeiro autor será o apresentador;
3.1.3.Corpo de texto com Introdução, metodologia, resultados, discussão e
conclusão ou implicação para as praticas de gestão;
4. Serão informados sobre a aceitação do trabalho, por e-mail até ao dia 5/10/2019.
5. Até ao dia 15/10/2019 os autores têm que enviar uma proposta de uma maqueta do epóster ou cinco diapositivos que sustentam a comunicação livre.
5.1. Os pósteres deverão ser criados para o formato digital e atender a:
5.1.1.Conter preferencialmente figuras, fotos e gráficos; o texto deve ser visível a
1,5m; visualizado na horizontal, apresentado num diapositivo único.
5.1.2.O ficheiro do poster na versão final deverá ser apresentado no secretariado,
afim de serem colocados no projetor, no momento de abertura do
secretariado.
6. Os pósteres serão apresentados oralmente, nas sessões paralelas, de acordo com o
programa definitivo
7. As comunicações livres têm a duração de 10 e os Postres terão uma apresentação até
de 5 minutos
8. A versão final de apresentação das comunicações serão entregues no secretariado no
dia 17-10-2019, até ás 15:00 horas;
9. O número máximo de autores é 5 e pelo menos 1 deve estar inscrito na atividade até
30/09/2019.
10. Será atribuído um prémio ao melhor póster e pela melhor comunicação livre apenas se
atingirem a cotação positiva de entre os critérios aplicados pelos membros da Comissão
Científica;
11. A avaliação é da responsabilidade da Comissão Científica do 9º congresso internacional
da APEGEL e dos resultados não haverá recurso.

