1º Encontro de Enfermagem no ACES Amadora
“Inovação e Boas Práticas“

Normas de Elaboração de Resumos das Comunicações Livres

Tema do Encontro: "Inovação e Boas Práticas"
Objetivo Geral do Encontro: Contribuir para a divulgação das intervenções de
enfermagem baseadas na evidência no ACES Amadora.

1. A apresentação das comunicações livres decorrerá de acordo com o programa do
Encontro.
2. As regras de submissão dos resumos das comunicações livres são as seguintes:


Os resumos das Comunicações Livres devem versar as temáticas relacionadas

com as Intervenções de Enfermagem e não devem exceder as 600 palavras. Não
deverão incluir tabelas e figuras. As referências bibliográficas não serão
contabilizadas.


A fonte de letra a utilizar será a Arial 10, espaçamento 1.



O autor que apresenta o trabalho deve ser indicado como “1.º Autor” e deve estar

sublinhado.


A data limite para submissão do mesmo, será o dia 15 de abril de 2019.

3. Os resumos deverão mencionar de modo explícito:
Título: Deve ser sintético e refletir a essência do trabalho.
Autores: Citados por extenso, acompanhados da sua vinculação.
Introdução: Deverá apresentar uma visão geral do trabalho, utilizando autores e
teorias que o fundamentem, deverá incluir os objetivos que podem ser gerais e
específicos.

Desenvolvimento, Considerações Finais/Conclusão: Confirma ou refuta os
objetivos do trabalho.
Referências Bibliográficas: Poderão ser utilizadas as normas APA ou a norma
Portuguesa.
4. A Comissão Científica verificará se os resumos obedecem às normas definidas
anteriormente e ajuizará a sua admissibilidade atendendo aos seguintes parâmetros:
originalidade, criatividade, atualidade e rigor científico.
5. Todos os resumos devem ser submetidos via online, para o email do encontro:
encontro.enf.amadora@gmail.com
6. Os autores serão notificados via e-mail sobre o resultado da apreciação dos resumos
até ao dia 5 de maio de 2019.
7. Haverá um prémio apoiado pela Lusodidata para as duas melhores comunicações
livres.

Comunicações livres
O tempo de apresentação das comunicações livres será de 7 minutos com 3 minutos
para uma breve discussão.

Datas importantes
Data limite para submissão de resumos: 15 de abril de 2019.
Notificação aos autores sobre a apreciação dos resumos: 5 de maio de 2019.

