Regulamento para submissão de Trabalhos Livres
Neste II Encontro de Boas Práticas de Enfermagem em Cuidados de Saúde Primários, a Mesa do Colégio da
Especialidade de Enfermagem Comunitária (MCEEC) convida todos os seus membros a partilharem as suas
experiências / boas práticas nas diversas unidades funcionais e programas que compõem os Cuidados de Saúde
Primários, com apresentação de trabalhos livres.

Condições de participação:
As candidaturas deverão ser enviadas até às 23h59 do dia 28 de outubro de 2014, para o email:
eventos_MCEEC@ordemenfermeiros.pt, acompanhadas pela Ficha Resumo, devidamente preenchida,
disponível em: http://www.ordemenfermeiros.pt – Eventos da OE.

Os trabalhos livres poderão ser apresentados sob três formas – Comunicações Livres, Pósteres e Fotografias.
Autores:
a. Deverão aceitar as condições estipuladas pela Organização do Encontro.
b. Só serão admitidos os Trabalhos Livres cujos autores:
i.

Estejam inscritos no evento;

ii.

Sejam membros da Ordem dos Enfermeiros (OE), titulares de cédula profissional válida para
o ano de 2014.

iii.

Pelo menos um dos autores deve ser, preferencialmente, detentor do título profissional de
Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária.

c. Serão informados sobre a aceitação do trabalho por email até ao dia 31 de outubro de 2014.
Comunicações Livres:
b. Apresentação oral com a duração máxima de 7 minutos e discussão em 3 minutos.
c. As apresentações orais com apoio de meios audiovisuais não poderão conter insígnia da OE ou outras
identificações, que são de utilização institucional exclusiva.
d. Só um autor de cada comunicação selecionada poderá apresentar o trabalho.
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Pósteres:
a. Deverão ser concebidos no formato diapositivo único de PowerPoint ou similar, para projeção em sala.
b. Poderão conter fotos, figuras, gráficos, esquemas, texto e outros, visíveis a pelo menos 5 metros.
c. Deve ser enviada uma maqueta a acompanhar a Ficha Resumo, no formato de diapositivo único, com
esquema preliminar do póster.
d. Os pósteres selecionados devem ser enviados:
i.

Formato eletrónico, diapositivo único, para projetar em sistema multimédia;

ii.

Resolução mínima de 150dpi a 300dpi (Dots Per Inch).

iii.

Para o email eventos_MCEEC@ordemenfermeiros.pt, até às 23h59 do dia 7 de novembro
de 2014.

e. Não poderão conter a insígnia da OE ou outras identificações, que são de utilização institucional
exclusiva.
A Comissão Científica poderá propor aos autores a alteração do formato de apresentação (Comunicação Livre /
Póster).
Critérios a considerar na apreciação das candidaturas a Comunicação Livres e Pósteres:
1. Abordagem da temática: Boas práticas em Cuidados de Saúde Primários e Programas das unidades
funcionais dos Agrupamentos de Centros de Saúde;
2. Originalidade e criatividade;
3. Pertinência e mérito profissional e / ou científico;
4. Clareza e lógica do resumo.

Fotografias:
a. Envio em formato de portefólio (pasta eletrónica com o conjunto das fotografias a concurso) com o
máximo de 10 fotografias, acompanhado de Declaração de Cedência de Imagens, para o banco de
imagens da Mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem Comunitária da Ordem dos
Enfermeiros:
i. Cada portefólio / álbum deve ter o título identificado na Ficha de Resumo;
ii. No portefólio as fotografias devem ser agrupadas pelas seguintes temáticas: diário de
práticas, registo de intervenções na comunidade, entre outros.
b. Cada fotografia deverá ser remetida em suporte digital JPEG ou TIF, com uma resolução mínima de 1
Megabyte.
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c. Para a exposição, as fotografias selecionadas devem ser apresentadas em formato impresso,
agrupadas em portefólio / álbum de fotografias.
d. Cada portefólio / álbum deve ter o título identificado na Ficha de Resumo.
e. Cada fotografia deve ter:
i.

Dimensão mínima obrigatória de 20x25 cm, (legenda não incluída);

ii.

Legenda com – título da fotografia, nome do(s) autor(es), ano e local onde a imagem foi
captada;

i.

No portefólio as fotografias devem ser agrupadas pelas seguintes temáticas: diário de
práticas, registo de intervenções na comunidade, entre outras.

ii.

As fotografias podem ser editadas nos padrões mínimos (luminosidade, cor), mas não será
permitida a utilização de programas de manipulação de imagem, como por exemplo
Photoshop.

f.

Apreciação das candidaturas desta categoria terá em consideração:
i. Originalidade e criatividade da imagem,
ii. Mensagem transmitida pela fotografia.

g. Os portefólios serão posicionados em mesas disponibilizadas pela organização antes do início dos
trabalhos, no respetivo número atribuído e com o material disponibilizado no local para o efeito.

Só serão apreciadas as candidaturas que respeitem todas as condições atrás enunciadas.
Todas as informações relativas à submissão e resultado da seleção dos Trabalhos Livres serão efetuadas por via
eletrónica.
Todos os trabalhos livres selecionados serão publicados no microsite da Mesa do Colégio.
O melhor trabalho de cada categoria será distinguido com um prémio, com entrega no dia 13 de novembro
em horário a designar no programa.
Apenas serão entregues prémios aos autores presentes na entrega.
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