
 

NursID: CINTESIS/ESEP  
CONGRESSO INTERNACIONAL DE INVESTIGAÇÃO, INOVAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO EM ENFERMAGEM 

06 E 07 DE JULHO DE 2017  
 

REGULAMENTO PARA A SUBMISSÃO  

DE COMUNICAÇÕES ORAIS & PÓSTERES 
 

Os autores devem submeter os seus resumos para o CONGRESSO INTERNACIONAL DE 

INVESTIGAÇÃO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM ENFERMAGEM, até ao dia 

31.05.2017 às 23:59h, pelo formulário on-line de submissão, disponível em www.esenf.pt > I & 

D > Eventos > CINTESIS 2017. 

 

1. Resumo a submeter (comunicações orais ou pósteres) 

Os temas a submeter devem enquadrar-se no âmbito da investigação e inovação em saúde 

e ter, no máximo, 350 PALAVRAS (excluindo referências bibliográficas). Os resumos 

deverão ser escritos em letra “Times New Roman”, tamanho 11, espaçamento entre linhas 

de 1,5. 

1.1 Estrutura do resumo (em português, castelhano ou inglês: 350 palavras) 

• Autores [Nome e Apelido; Nome e Apelido;…] 

• Afiliação [Instituição + Categoria profissional] 

• Contacto(s) e-mail 

• Organização do texto: 

• Título 

• Introdução & Objetivos 

• Metodologia (participantes, instrumentos e procedimentos) 

• Resultados e Discussão 

• Conclusões 

•  Palavras-Chave em português e inglês: máximo de quatro palavras-chave, 

separadas por ponto e vírgula. 

• Referências bibliográficas, segundo a normas da APA 

 

2. Submissão (informações gerais – comunicações gerais ou pósteres)  

As comunicações deverão ser originais não tendo sido apresentadas em outros contextos. 

Os autores devem indicar em qual dos tópicos se integra a sua comunicação (oral ou 

póster). A comissão científica do congresso poderá sugerir a mudança do tópico. 

2.1 Os autores das comunicações orais ou pósteres serão informados da sua 

aceitação, por e-mail, até ao dia 16.06.2017. 
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2.2 Para a submissão da proposta de comunicação ou póster, em língua portuguesa, 

castelhana ou inglesa, deverá o autor correspondente preencher o formulário próprio 

de submissão disponível no separador “Submissões” do link: http://esenf.pt/pt/i-

d/eventos/cintesis-2017/     

2.3 O número máximo de autores por comunicação é 5, devendo o autor que irá 

apresentar o trabalho estar inscrita no Congresso, pelo que para o efeito deverá 

regularizar a inscrição até ao dia 23.06.2017.  

2.4 A avaliação é da responsabilidade da Comissão Científica do Congresso e dos 

resultados não haverá lugar a recurso. 

  

3. Apresentação (informações gerais – comunicações gerais ou pósteres)  

3.1 A apresentação final deverá ser enviada até dia 02.07.2017 por e-mail: 

eventos@esenf.pt  

3.2 O nome do ficheiro deverá ser o título completo da comunicação. 

3.3 O ficheiro terá, obrigatoriamente, de ser produzido no formato standard 

disponibilizado por e-mail aos trabalhos aprovados para participação. 

3.4 Será entregue um certificado por cada apresentação onde constam o nome de 

todos os autores. 

3.5 Cada participante inscrito pode apresentar, no máximo, 2 trabalhos. 

 

4. Formatação dos pósteres 

A construção dos pósteres deverá atender a: 

4.1 Os pósteres serão expostos sob a forma de projeção, não sendo necessária a sua 

impressão em suporte de papel. 

4.2 Os trabalhos devem ser elaborados no programa Microsoft Powerpoint® 

respeitando a formatação enviada quando da aceitação de apresentação do trabalho 

ao Congresso, a saber: 

• Orientação da página: horizontal; 

• Dimensão: standard – apresentação do ecrã 4:3, largura 25,4 cm e altura 19,05 

cm; 

• Tamanho mínimo da letra: título – 24; conteúdo – 12 e referências – 9; 

• O fundo do póster deverá, obrigatoriamente, ser branco, permitindo a boa 

visualização do seu conteúdo. 

4.3 O nome do ficheiro deverá ser o título completo do póster. 

4.4 No dia da apresentação deverá estar disponível o autor responsável pela 

apresentação do póster no local de projeção, de acordo com horário que será 

posteriormente facultado. 
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4.5 A apresentação oral dos pósteres é limitada a 5 minutos (apresentação) e 5 minutos 

(discussão). 

 

5. Formatação das apresentações de comunicações orais 

A comunicação oral deverá atender a: 

5.1 O tempo da apresentação da comunicação oral deverá ser, no máximo, de 10 

minutos. 

5.2 As comunicações orais deverão utilizar modelo standard enviado por e-mail quando 

da aceitação de apresentação do trabalho ao Congresso. 

5.3 Os trabalhos devem ser elaborados no programa Microsoft Powerpoint® respeitando 

a formatação enviada quando da aceitação de apresentação do trabalho ao Congresso, 

a saber: 

• Orientação da página: horizontal; 

• Dimensão: standard – apresentação do ecrã 4:3, largura 25,4 cm e altura 19,05 cm; 

• Tamanho mínimo da letra: título – 24; conteúdo – 14; 

• O fundo da apresentação deverá, obrigatoriamente, ser branca, permitindo a boa 

visualização do seu conteúdo. 

5.4 O nome do ficheiro deverá ser o título completo da comunicação. 

 

6. Publicação dos resultados do Congresso 

6.1 Todas as comunicações (Pósteres e Comunicações Orais) poderão ser publicadas 

em formato short paper – até 3.500 palavras, gratuitamente, na The European 

Proceedings of Social and Behavioural Sciences (EpSBS), indexado à Web Of 

Science. 

6.2 As regras de formação do manuscrito estão disponíveis em:   

http://www.futureacademy.org.uk/publication/EpSBS/submission-checklist- 

6.3 Serão publicados até 100 manuscritos originais. 

6.4 As comunicações orais e pósteres a incluir no EpSBS serão selecionados durante o 

Congresso, sendo enviado convite formal por e-mail. 

6.5 Os artigos deverão ser enviados até 20 de Setembro de 2017 para o e-mail: 

submissaotrabalhos@esenf.pt  

6.6 Quando do envio de convite à submissão de manuscrito para publicação no EpSBS 

será disponibilizado modelo standard com vista a facilitar o processo de formatação. 

6.7 O número seriado da EpSBS será publicado em novembro de 2017. 

6.8 Todos os resumos aceites ao Congresso serão, ainda, publicados em e-book 

associado ao evento com ISBN atribuído. 


