
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS ENFERMEIROS GESTORES E LIDERANÇA 
 

Regulamento para a submissão de pósteres 

 
Convidamo-lo a participar neste espaço, relatando-nos o seu estudo, reflexão e/ou experiência através de um póster, 

que terá a oportunidade de debater, individualmente ou em grupo. 

 

1. Os autores deverão submeter os seus trabalhos para o 3º congresso da APEGEL, subordinados ao tema “ Com-

petências do Enfermeiro / Boas práticas na Gestão de Ewnfermagem”, até às 23:59:59 do dia 15 de 

Outubro de 2013, via e-mail para mail@apegel.org ; 

2. Será dada informação para o mail de envio, da aceitação do trabalho, até ao dia 20/10/2013; 

3. São atribuidos dois contites para participação no congressoa, a cada poster aceite a concurso; 

4. Os temas submetidos deverão focar-se na gestão em Enfermagem, particularmente nas tematicas do congresso; 

5. A proposta de submissão deverá ser composta por: 

a. Título do póster; identificação dos autores (nome, morada, telefone, e-mail, local, de trabalho do pri-

meiro autor); 

b. Resumo do póster, até 300 palavras constituído por:  

i. Objetivos; 

ii. Resultados; 

iii. Conclusões; 

iv. Referências bibliográficas; 

6. As propostas de submissão devem fazer-se acompanhar de um slide do póster, passivel de ser projetado em da-

tashow (p.e. power point); 

7. A construção dos pósteres deverá atender a: 

a. Conter preferencialmente figuras, fotos e gráficos;  

b. O texto deve ser visível a 1,5m;  

c. Permiir anitida projeção para o tamanho máximo é de 100/80; 

8. Os pósteres deverão ser enviados para o mail da organizaçãoo ( mail@apegel.org ) até às 00:00:00 do dia 22 de 

Outubro de 2013 

9. Cada poster tem 5 mminutos para fazer a apresentação,  no átrio da projeção; 

10.  A avaliação é da responsabilidade da Comissão Científica do Simpósio e dos resultados não haverá recurso. 
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