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Regulamento para a submissão de Comunicações Livres (Oral e Póster)

No âmbito do 12º Congresso Internacional da APEGEL, que organizamos nos dias 6, 7 e 8 de outubro de 2022, em ambiente presencial e virtual, convidamo-lo a participar com a apresentação de
comunicações livres – em formato de Comunicação Oral ou Póster. Poderá apresentar resultados
de investigação ou estudos de caso, que terá a oportunidade de debater.
Os autores deverão submeter os seus trabalhos valorizando informação com evidências científicas
e enquadrando-os na Gestão / Administração / Liderança em Enfermagem:
1. O número máximo de autores é 5, em ambas as modalidades de Comunicação livre; 50% dos
autores têm que ser associados da APEGEL com a quotização de regularizada, incluindo o ano
civil de 2022, podendo, para o efeito, efetuar o seu pedido de inscrição ou regularizar a sua
situação de sócio durante o processo de inscrição no Congresso ou quando submeter o
resumo até 1/09/2022. No caso de serem 5 autores, pelo menos 3 têm de ser sócios da APEGEL; cumulativamente, pelo menos um autor deverá estar inscrito no Congresso até ao dia
2/10/2022.
2. Apenas serão aceites trabalhos de conteúdo original e da autoria, ou com participação maioritária, de enfermeiros, sendo obrigatória a apresentação da Comunicação Livre por enfermeiros.
3. A submissão da proposta de comunicação livre deverá ocorrer até ao dia 1/09/2022, via e-mail
para mail@apegel.org , e ser composta por documento com:
3.1. Título da Comunicação Livre (máximo 16 palavras);
3.2. Seleção da modalidade de Comunicação Livre: Comunicação Oral ou Póster;
3.3. Identificação dos autores (nome, local de trabalho, morada, telefone e email do primeiro
autor - que será apresentador. Dos restantes autores: nome, local de trabalho e email. );
3.4. Resumo: Deve ser original em conteúdo; texto até limite máximo de 500 palavras; pode
ser apresentado em português, espanhol ou em inglês; escrito em letra Open Sans tamanho 10; organizado obrigatoriamente em 6 partes - Introdução, Objetivo(s), Metodologia, Resultados, Discussão e Conclusão (que deve incluir implicações para as práticas de
gestão);
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3.5. Palavras-chave: no máximo 5 descritores; na mesma língua da redação do resumo;
3.6. Referências bibliográficas: de acordo com a Norma APA, 7ª edição.
Serão informados sobre a decisão de aceitação do trabalho para apresentação no Congresso,
por e-mail, até ao dia 25/09/2022.
No caso de aceitação os autores terão que enviar até ao dia 3/10/2022, via e-mail para
mail@apegel.org , 2 ficheiros:
5.1. A apresentação da Comunicação Oral ou o Póster em formato Microsoft PowerPoint, conforme a modalidade de comunicação livre atribuída e nos moldes que a seguir se expõem;
a apresentação em PDF com o máximo de 10 diapositivos incluindo o do título e dos autores.
As Comunicações Orais deverão ser enviadas em formato Microsoft PowerPoint; máximo de 10
diapositivos (desde o título até às referências bibliográficas).
Os Pósteres deverão ser enviados em formato Microsoft PowerPoint; 1 diapositivo; deverão conter preferencialmente figuras, fotos e gráficos; visualizado na horizontal.
As comunicações livres (Orais e Pósteres) serão apresentadas e debatidas oralmente, presencialmente ou através da plataforma de videoconferência ZOOM, nas sessões paralelas, de
acordo com o programa definitivo.
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9. Os apresentadores das Comunicações Orais terão 10 minutos para a apresentação, com igual
tempo para responderem as perguntas dos participantes; os apresentadores dos Pósteres terão 5 minutos, com igual tempo para responderem às perguntas dos participantes.
10. Os apresentadores das Comunicações Livres têm de comparecer na sala presencial ou virtual
virtual (plataforma de videoconferência ZOOM), cujo endereço será divulgado
atempadamente, pelo menos 10 minutos antes do início das apresentações. A não comparência na sala 10 minutos antes do início dos trabalhos leva, de imediato, à sua exclusão.
11. Não serão permitidas alterações às apresentações depois da data limite de entrega.
12. Será atribuído um prémio à melhor Comunicação Livre, nas categorias de Comunicação Oral e
Póster, que atingir cotação positiva e somar mais pontos de entre os critérios aplicados pelos
membros da Comissão Científica;
13. A avaliação é da responsabilidade da Comissão Científica do Congresso e dos resultados não
haverá recurso.

APEGEL – Associação Portuguesa dos Enfermeiros Gestores e Liderança
Rua Conselheiro Lopo Vaz – Lote D – 3º C 1800-142 – Lisboa
Mail info@apegel.org
tel - +351 96 40 30 169

