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Condições gerais da candidatura 

1 -  Podem ser submetidos resumos que se enquadrem nas seguintes áreas temáticas:

A - Enfermagem para o mundo: desafios globais e respostas locais

B - Resposta aos processos de saúde/doença e eventos de vida:

B.1 - Prática clínica de enfermagem

B.2 - Prática clínica de enfermagem especializada:

B.2.1 - Enfermagem Comunitária

B.2.2 - Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública

B.2.3 - Enfermagem de Saúde Familiar

B.2.4 - Enfermagem Médico-Cirúrgica

B.2.5 - Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica

B.2.6 - Enfermagem à Pessoa em Situação Paliativa

B.2.7 - Enfermagem à Pessoa em Situação Perioperatória

B.2.8 - Enfermagem à Pessoa em Situação Crónica

B.2.9 - Enfermagem de Reabilitação

B.2.10 - Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica

B.2.11 - Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica

B.2.12 - Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica

C - Formação em enfermagem:

C.1 - Processos de ensino e de aprendizagem em enfermagem

C.2 - Realidade virtual e simulação 

C.3 - Formação contínua

D - Políticas de saúde

E - Sistemas e tecnologias de informação em enfermagem

F - Gestão e governação clínica em enfermagem

G - Investigação em enfermagem

H - Ética e Deontologia em enfermagem

I - Segurança e qualidade dos cuidados de enfermagem

J - História e Epistemologia de Enfermagem

Webinar “Encontro de Investigadores” 
24 Setembro, 08 Outubro, 22 Outubro, 04 Novembro
REGULAMENTO PARA A SUBMISSÃO DE COMUNICAÇÕES ORAIS

A Ordem dos Enfermeiros, com a realização do Ciclo de Webinars de Investigação em Enfermagem 
2020, pretende promover o desenvolvimento e valorização científica dos enfermeiros, 
contribuindo para a sua capacitação para a produção, a divulgação e a transferibilidade do 
conhecimento científico.

O ciclo de Webinars, constituído por seis sessões, culminará com o “Encontro de Investigadores” 
que terá quatro edições e que visa a partilha de estudos realizados por enfermeiros.

Convidamo-lo a participar neste espaço de partilha científica.
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Orientações gerais para os autores:

a)  Os autores devem apresentar o seu estudo sob a forma de Comunicação 
Oral;

b)  Os resumos dos trabalhos serão apreciados pela Comissão Científica, que 
decidirá quanto à sua aceitação de acordo com critérios adiante definidos;

c)  Para a adequada revisão dos resumos, submetidos à avaliação da Comissão 
Científica, é indispensável o cumprimento dos seguintes requisitos:

i. Os trabalhos submetidos devem ser originais, isto é, que nunca tenham 
sido previamente apresentados ou publicados noutros eventos ou revistas 
científicas;

ii. O(s) autor(es) pode(m) submeter mais do que um resumo, desde que os 
mesmos não contenham dados iguais ou semelhantes; 

iii. Cada autor pode submeter até 5 resumos orais;

d)  Cada trabalho apenas poderá ser submetido a um das áreas temáticas;

e)  O(s) autor(es) deve(m) ainda mencionar a sua disponibilidade, para a Ordem 
dos Enfermeiros por sugestão da Comissão Científica, divulgar o estudo pelos 
meios que se oferecerem oportunos;

f)  Todas as candidaturas serão submetidas através do preenchimento de 
formulário próprio a aceder no Balcão Único, destinado a esse fim, de 20 de 
Julho a 16 de Agosto de 2020, às 23h59m;

g)  Não serão aceites candidaturas enviadas por qualquer outro meio ou depois 
do prazo definido;

h)  Todos os enfermeiros autores dos trabalhos devem ser membros activos da 
Ordem dos Enfermeiros com cédula profissional válida para o ano em curso. 

i)  Havendo proposta que integre estudantes de Curso de Licenciatura em 
Enfermagem como autores, o grupo deve incluir, pelo menos, um elemento 
regularmente inscrito na OE, que será responsável pela mesma;

j)  Na candidatura deve constar o nome e contacto do autor responsável pela 
apresentação do trabalho, que deverá inscrever-se no evento até 96 horas 
antes do seu início. A ausência desta condição determina a eliminação da 
comunicação do programa do evento;

k)  Não será efectuado o reenvio de resumos ao(s) autor(es) para correcção e 
posterior reanálise pela Comissão Científica;

l)  O autor indicado como responsável pela apresentação da comunicação oral, 
será informado sobre a aceitação / não aceitação da mesma, através de 
correio electrónico, até ao dia 14 de Setembro de 2020, às 23h59m;

m)  No caso de aceitação, serão também indicados a data e hora da apresentação;

n)  A Comissão Científica tem autonomia para incluir o estudo numa área 
diferente daquela a que o autor se candidatou.
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Orientações gerais para os resumos das Comunicações Orais: 

a)  O resumo das comunicações orais deverá ser redigido em português;

b)  O tipo de letra a usar no resumo deverá ser Calibri, no tamanho 10, 
espaçamento simples, através de preenchimento do formulário disponível 
no evento através do balcão único; 

c)  Todos os campos deverão ser preenchidos, respeitando o número de 
palavras definido:

•  Identificação do(s) autor(es), afiliação institucional, categoria profissional, 
endereço de correio electrónico; 

• Título – máximo de 20 palavras (em maiúsculas);

• Introdução - máximo de 80 palavras;

• Objectivos - máximo de 80 palavras;

•  Metodologia - máximo de 150 palavras;

•  Resultados - máximo de 150 palavras;

• Conclusões - máximo de 80 palavras;

• Palavras-chave - máximo de 5 palavras (Links para pesquisa de descritores: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh | http://decs.bvs.br/P/decs2020p.htm;

• Referências bibliográficas num máximo de 5 (Norma APA - American 
Psychological Association 7th edition) e actuais, preferencialmente 
publicadas nos últimos 5 anos, excepto documentos que constituam uma 
referência na temática em estudo;

•  Entidade(s) Financiadora(s) – máximo 15 palavras (se aplicável);

d)  O resumo não deverá incluir figuras, gráficos, quadros ou tabelas;

e)  A apresentação das comunicações orais será efectuada em Português.

Orientações específicas para a apresentação das Comunicações 
Orais:

1.    A apresentação deve seguir o planeamento de uma comunicação 
científica, em formato electrónico, compatível com o Microsoft Office/
Power Point, obedecendo ao layout que será disponibilizado; 

2.    Deve incluir:
a) Na introdução, um enquadramento teórico do tema, objectivos e tipo de 

estudo; 

b) Na metodologia, ainda que sucintamente, uma descrição de todos os 
procedimentos utilizados;

c) Nos resultados, deve ser formulada a sua análise e discussão; 

d) Na conclusão, deve mencionar as principais conclusões, sugestões e 
implicações do estudo.

3.    O tempo de apresentação das comunicações será de 10 minutos, 
seguidos de tempo para discussão a determinar pelo moderador.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
http://decs.bvs.br/P/decs2020p.htm
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Avaliação dos resumos submetidos:

1.    A avaliação dos resumos enviados será efectuada por avaliadores a 
designar, de entre os elementos da Comissão Científica;

2.    A avaliação a que se refere este ponto atenderá aos seguintes critérios:
a) Observância das orientações do Regulamento (Introdução, Objectivos, 
Metodologia, Resultados, Discussão, Conclusão e Referências Bibliográficas); 

b) Relevância do estudo para o desenvolvimento da Enfermagem;

c) Qualidade da redacção e organização do texto;

d) Originalidade e Criatividade;

e) Qualidade e rigor científicos.

3.    É reservado à Comissão Científica o direito de não aceitar o resumo 
enviado, se não respeitar as regras indicadas e/ou não tiver a qualidade 
para ser apresentado no evento;

4.    Da decisão da Comissão Científica não haverá lugar a recurso;

5.    A Comissão Científica garante a apresentação da comunicação oral de todos 
os estudos cujos resumos tenham obtido parecer favorável;

6.    Os conteúdos das comunicações são da responsabilidade dos seus autores 
e apresentador;

7.    A submissão dos resumos, para o evento, reserva à Ordem dos Enfermeiros 
o direito da sua publicação. 
 
 

A Comissão Científica




