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Regulamento para submissão de Trabalhos Livres 

 

Condições de participação: 

 

No âmbito da realização do VIII Encontro de Benchmarking do Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde 

Infantil e Pediátrica, a realizar-se a 28 e 29 de Junho de 2019, a Mesa do Colégio convida os colegas à submissão 

de candidaturas, a serem enviadas para o e-mail: eventos_mceesip@ordemenfermeiros.pt, acompanhadas pela 

Ficha Resumo, devidamente preenchida, disponível em: https://www.ordemenfermeiros.pt/a-

ordem/colégios/mcee-de-saúde-infantil-e-pediátrica/notícias-e-eventos-da-especialidade/.  

 

O prazo limite para submissão dos Trabalhos Livres é até às 23h59 de dia 20 de Junho de 2019. 

Para garantir a anonimização na apreciação, as candidaturas serão numeradas pela ordem de recepção no e-mail – 

sendo esta a única forma de identificar os trabalhos pela Comissão Científica. 

Os trabalhos livres poderão ser apresentados sob duas formas – Comunicações Livres e Pósteres. 

 

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, titulares de cédula profissional válida para o ano  

de 2019; 

c. Pelo menos um dos autores do trabalho submetido deve ser detentor do título profissional de 

Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica ou aluno do Curso da 

Especialidade em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica. 

d. Apenas os autores detentores do título profissional de Enfermeiro Especialista em Enfermagem de 

Saúde Infantil e Pediátrica ou alunos do Curso da Especialidade em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediátrica, poderão apresentar o trabalho submetido; 

e. Serão informados sobre a aceitação do trabalho por e-mail até ao dia 24 de Junho de 2019.  
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https://www.ordemenfermeiros.pt/a-ordem/colégios/mcee-de-saúde-infantil-e-pediátrica/notícias-e-eventos-da-especialidade/


 

 

Página 2 de 3 
 

Comunicações Livres: 

a. Apresentação oral com a duração máxima de 10 minutos e discussão em 5 minutos; 

b. As apresentações orais com apoio de meios audiovisuais não poderão conter insígnia da OE ou outras 

identificações, que são de utilização institucional exclusiva; 

c. Só um autor de cada comunicação seleccionada poderá apresentar o trabalho. 

 

 

Pósteres: 

a. Deverão ser concebidos no formato diapositivo único de PowerPoint ou similar, para projecção 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 seleccionados devem ser enviados: 

i. Formato electrónico, diapositivo único, para projectar em sistema multimédia, compatível com 

a versão do Microsoft® Office 2013 Professional; 

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

e. Não poderão conter a insígnia da OE ou outras identificações, que são de utilização institucional 

exclusiva; 

f. Os pósteres serão apresentados oralmente, com a duração máxima de 5 minutos, seguidos de 3 

minutos para discussão. 

 

Critérios a considerar na apreciação das candidaturas a Trabalhos Livres: 

1. Abordagem da temática: Prática baseada na evidência; 

2. Originalidade e criatividade; 

3. Pertinência e mérito profissional e/ou científico; 

4. Clareza e lógica do resumo. 

 

A Comissão Científica poderá propor aos autores a alteração do formato (Comunicação Livre / Póster) de 

apresentação. 
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Só serão apreciadas as candidaturas que respeitem todas as condições atrás enunciadas, sendo posteriormente 

elaborado E-book com os resumos enviados. 

 

Todas as informações relativas à submissão e resultado da selecção dos Trabalhos Livres serão efectuadas por via 

electrónica. 

 

Serão premiadas as três melhores comunicações livres, os dois melhores pósteres: 

a. A seriação é da responsabilidade da Comissão Científica e da sua decisão não cabe recurso: 

b. A entrega dos prémios será no dia 29 de Junho de 2019, durante a sessão de encerramento do Encontro; 

c. Os prémios serão atribuídos, apenas, aos autores presentes na sessão de encerramento.  


