APEGEL
Associação Portuguesa dos Enfermeiros Gestores e Liderança -

Regulamento para a submissão de Comunicações Livres

Convidamo-lo a participar na atividade “Comunicações Livres” que organizamos no dia 16 e 17 de
outubro, em ambiente virtual. Poderá apresentar resultados de investigação, estudos de caso.
O número máximo de autores por comunicação é 5 e 50% dos autores têm que ser sócios da APEGEL
com a quotização de regularizada, incluindo 2020. Os autores que não são sócios podem associarse logo após a seleção da apresentação que submeteram, e sempre antes do dia 30 de setembro de
2020.
Os trabalhos a submeter devem valorizar informação com evidências científicas em Enfermagem de
Administração / Gestão / Liderança e obrigatoriamente enquadrar-se na gestão em Enfermagem.
1. Só são aceites trabalhos da autoria ou com participação maioritária de enfermeiros, sendo sempre apresentado por enfermeiros
2. Serão informados sobre a aceitação do trabalho, por e-mail até ao dia 26/09/2019.
3. A proposta de submissão deverá ser composta por:
4. Resumo, 300 palavras, enviado até ao dia 10/09/2020 via e-mail para mail@apegel.org contendo:
4.1. Título da comunicação livre
4.2. Identificação dos autores (nome, morada, telefone, e-mail, local de trabalho, o primeiro autor será o apresentador)
4.3. Corpo de texto com Introdução, metodologia, resultados, discussão e conclusão ou implicação para as práticas de gestão;
5. Até ao dia 13/10/2020 os autores têm que enviar a apresentação em PDF com o máximo de 10
diapositivos incluindo o do título e dos autores
6. As comunicações livres serão apresentadas na plataforma ZOOM, tem a duração de 10 minutos
com igual tempo para responder às perguntas dos participantes
7. O apresentador da comunicação livre tem que estar disponível na sala virtual, cujo endereço será
enviado aquando da informação da aceitação, pelo menos 10 minutos antes do inicio das apresentações livres. A hora de início da apresentação livre será informada na divulgação do programa da atividade
8. A não comparência na sala 10 minutos antes do início dos trabalhos leva de imediato à exclusão
9. Não é permitido alterar a apresentação depois da data limite de entrega
10. Será atribuído um prémio para a comunicação livre que somar mais pontos na cotação positiva
de entre os critérios aplicados pelos membros da Comissão Científica
11. A avaliação é da responsabilidade da Comissão Científica e dos resultados não haverá recurso.
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