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REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

Artigo 1.º 

Âmbito 

Competências da Comissão Científica 

1. Proceder à análise metodológica e científica dos trabalhos científicos apresentados bem 
como decidir sobre a aceitação ou não aceitação dos mesmos. 

2. Com base nos critérios definidos decidir sobre a atribuição de prémios/distinções aos 
trabalhos científicos mais relevantes. 

Artigo 2.º 

Tipologia de apresentação dos trabalhos científicos 

As formas de apresentação científica podem resumir-se em dois formatos: 

1. Comunicação Livre. 
2. Póster. 

Artigo 3.º 

Critérios de elaboração dos trabalhos científicos 

1. Os trabalhos científicos devem versar o âmbito do tema do Encontro de Benchmarking, 
evidenciando as competências do Enfermeiro Especialista em Enfermagem de Saúde 
Infantil e Pediátrica. 

2. Tendo em conta o art.º 2. O autor deve informar quanto ao formato de apresentação 
pretendido, cabendo, no entanto, a decisão última quanto ao mesmo à Comissão 
Científica (CC) do Encontro. 

3. Não serão aceites trabalhos de revisão bibliográfica. 
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4. Poderão ser aceites trabalhos com autores membros das Comissões do Encontro, no 
entanto não serão submetidos a concurso. 

5. A não observância das regras anteriormente descritas implica a não-aceitação dos 
trabalhos. 

Artigo 4.º 

Submissão dos resumos, das comunicações livres e pósteres 

1. Só serão admitidos os resumos, cujos autores: 
i. Estejam inscritos no evento;  
ii. Sejam membros da Ordem dos Enfermeiros, titulares de cédula com 

as quotas regularizadas;  
iii. Pelo menos um dos autores do trabalho submetido deve ser detentor 

do título profissional de Enfermeiro Especialista em Enfermagem de 
Saúde Infantil e Pediátrica;  

iv. Apenas os autores detentores do título profissional de Enfermeiro 
Especialista em Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica ou 
estudantes dos cursos de pós-licenciatura/mestrado em Enfermagem 
de Saúde Infantil e Pediátrica, poderão apresentar o trabalho 
submetido. 

2. Todos os resumos deverão ser submetidos para o email: 
sec.mcespecialidade@ordemenfermeiros.pt até às 23h59 do dia 17 de Maio de 2022  

3. A proposta de submissão deve conter os seguintes elementos: 
a) Título da comunicação (escrito a maiúsculas e a negrito); 
b) Formato da comunicação (comunicação livre ou póster); 
c) Identificação dos autores (sublinhar qual dos autores será apresentador da 
comunicação): nome(s) completo(s), contacto(s) telefónico(s), e-mail(s) e local(is) de 
trabalho; 
d) O Resumo da comunicação livre e póster (Em formato próprio disponibilizado pela 
Ordem e não exceder 700 palavras), deverá ser constituído por: introdução, objetivos, 
metodologia, resultados, discussão, conclusões e Referências bibliográficas. 

4. A ressecção da submissão dos resumos será confirmada por e-mail. 

mailto:sec.mcespecialidade@ordemenfermeiros.pt
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5. O autor da comunicação/póster será informado da decisão da CC (aceitação ou recusa, 
bem como eventual proposta de alteração do formato – comunicação livre ou póster) 
por e-mail, até ao dia 23 de Maio de 2022. 

6. As apresentações das comunicações livres (em PowerPoint) e pósteres (em PDF) devem 
ser enviados até ao dia 31 de Maio de 2022. 

Artigo 5.º 

Selecção e apresentação do trabalho científico 

1.Comunicação livre 
a) Serão selecionadas no máximo 8 comunicações livres que obedeçam aos critérios 
definidos; 
b) O tempo de apresentação será de 10 minutos, seguidos de 5 minutos para discussão; 
c) Os autores devem confirmar com o técnico de informática se a sua apresentação se 
encontra no desktop do computador, antes do início das apresentações. 
 
2.Póster  
Serão selecionados no máximo 16 pósteres, que obedeçam aos critérios definidos: 
a) Deve ser apresentado em formato digital. 
c) O tempo de apresentação será de 5 minutos, seguido de discussão; 
d) Os autores devem confirmar com o técnico de informática se o seu póster se encontra 
no desktop do computador, antes do início das apresentações. 

 

Artigo 6.º 

Avaliação dos resumos das comunicações 

1.Para a selecção dos resumos das comunicações livres e pósteres serão tidos em 
consideração os seguintes critérios definidos pela CC: 

a) O conteúdo dos trabalhos deve inserir-se na área de abordagem do Encontro; 
b) Qualidade global do resumo; 
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b) Cumprimento das regras na elaboração e apresentação dos trabalhos; 
c) Clareza, coerência e objectividade da informação; 
d)Rigor científico e metodológico; 
e) Encadeamento lógico entre as partes constituintes do resumo (introdução, 
objetivos, metodologia, resultados, discussão e conclusões); 
f) Originalidade e inovação; 
g) Cumprimento das normas APA; 
h) Qualidade da apresentação e capacidade de argumentação na discussão. 

 

Artigo 7.º 

Disposições finais 

1. A apreciação e selecção das comunicações são da responsabilidade da CC e dos 
resultados não haverá recurso. 

2. É reservada à CC o direito de não aceitar o resumo enviado, se este não respeitar as 
regras estabelecidas ou não tiver qualidade para ser apresentado no Encontro. 

3. Ao prelector será emitido um certificado com o nome de todos os autores do trabalho. 
4. Será atribuído prémio à melhor comunicação livre e póster. 
5. Serão entregues os prémios de Melhor Póster e Melhor Comunicação Livre no final do 

Encontro. 
6. Para além dos prémios habituais, poderão ser atribuídas menções honrosas, se a 

comissão científica assim o entender.  
7. A atribuição dos prémios é da inteira responsabilidade da comissão científica do 

congresso, podendo não atribuir qualquer dos prémios se entender que os trabalhos 
não reúnem qualidade mínima suficiente. 

8. Todos os resumos dos trabalhos apresentados irão ser publicados num livro de resumos 
em formato digital, excepto se ocorrer o previsto no número anterior. 

9. Os resumos aceites serão publicados exactamente como submetidos. Não será possível 
a sua revisão. A submissão dum resumo constitui consentimento para efeitos de 
publicação no âmbito do Encontro. 

10. Qualquer situação omissa neste Regulamento será analisada pela CC do Encontro. 

A Comissão Científica 


