Congresso APEGEL: Multiculturalidade e Cuidados
Seguros
4 Setembro, 2019

A Associação Portuguesa dos Enfermeiros Gestores e Liderança (APEGEL) vai realizar no
s dias 17, 18 e 19 de outubro de 2019, no Auditório do CAE da Figueira da Foz, o 9º C
ongresso Internacional da APEGEL, sob o tema “Multiculturalidade e Cuidados Seguros”.

Mais uma vez queremos proporcionar aos Enfermeiros Gestores um espaço de debate e discussão sobre as
temáticas da universalidade dos cuidados nas diferentes culturas numa sociedade cada vez mais alargada e
multicultural.
Procurámos construir um programa cientifico de muita qualidade para o nosso congresso. Mais uma vez iremos
contar com um espaço exclusivamente organizado para a vertente internacional com oradores de diferentes
latitudes que irão enriquecer ainda mais o nosso congresso pela experiência que nos irão trazer.
Continuaremos a dar divulgação às parcerias com organizações congéneres como é o caso da Associação
Nacional dos Diretivos de Espanha – ANDE e da International Nursing Network que estarão representadas pelos
seus presidentes.
O programa inclui um espaço e tempo próprios para a apresentação de comunicações livres e posteres.
Convidamos toda a comunidade de enfermagem a participar neste evento, particularmente com a
divulgação dos trabalhos de investigação desenvolvidos, por isso muito agradecemos a divulgação do
concurso de comunicações livres.

Regulamento para a submissão de Posteres e Comunicações Livres
Convidamo-lo a participar no 9º congresso Internacional da APEGEL, com a apresentação dos resultados do seu
estudo, reflexão e/ou experiência através de comunicação oral ou de e-poster que terá a oportunidade de debater,
podendo ser individualmente ou em grupo até cinco elementos.
Os autores deverão submeter os seus trabalhos valorizando informação com evidencias cientificas em
Enfermagem de Administração / Gestão / Liderança,
Os temas submetidos deverão enquadrar-se sempre na Gestão em Enfermagem.
1. Só são aceites trabalhos (comunicações orais ou e-posteres) da autoria ou com participação maioritária de
enfermeiros, sendo sempre apresentado por enfermeiros.
2. A submissão de trabalhos faz-se com apresentação de um resumo com o máximo de 350 palavras Onde
apenas são incluídas o texto referente as partes do resumo, seguida da apresentação das referencias com
a Norma APA.
3. A proposta de submissão deverá ser composta por:
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3.1. Resumo enviado ate até ao dia 15/09/2019 via e-mail para mail@apegel.org contendo:
3.1.1. Título do póster / ou comunicação livre
3.1.2. Identificação dos autores (nome, morada, telefone, e-mail, local de trabalho, o primeiro autor será o
apresentador;
3.1.3. Corpo de texto com Introdução, metodologia, resultados, discussão e conclusão ou implicação para as
praticas de gestão;
4. Serão informados sobre a aceitação do trabalho, por e-mail até ao dia 5/10/2019.
5. Até ao dia 15/10/2019 os autores têm que enviar uma proposta de uma maqueta do e-poster ou cinco
diapositivos que sustentam a comunicação livre.
5.1. Os pósteres deverão ser criados para o formato digital e atender a:
5.1.1. Conter preferencialmente figuras, fotos e gráficos; o texto deve ser visível a 1,5 m; visualizado na horizontal,
apresentado num diapositivo único.
5.1.2. O ficheiro do poster na versão final deverá ser apresentado no secretariado, a fim de serem colocados no
projetor, no momento de abertura do secretariado.
6. Os pósteres serão apresentados oralmente, nas sessões paralelas, de acordo com o programa definitivo
7. As comunicações livres têm a duração de 10 e os Posters terão uma apresentação até de 5 minutos
8. A versão final de apresentação das comunicações serão entregues no secretariado no dia 17-10-2019, até
às 15:00 horas;
9. O número máximo de autores é 5 e pelo menos 1 deve estar inscrito na atividade até 30/09/2019.
10. Será atribuído um prémio ao melhor póster e pela melhor comunicação livre apenas se atingirem a cotação
positiva de entre os critérios aplicados pelos membros da Comissão Científica;
A avaliação é da responsabilidade da Comissão Científica do 9º congresso internacional da APEGEL e dos
resultados não haverá recurso.
Valores
° Sócios (quota de 2019) – gratuito
° Não sócios – €100,00
° Estudantes de pós-graduação em gestão – €50,00
° Autor de comunicação aceite – €50,00
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