
 

ENFERMAGEM DO TRABALHO: CONTRIBUTOS PARA A SAÚDE 
OCUPACIONAL 

26 de outubro de 2018  
 

REGULAMENTO PARA A SUBMISSÃO DE PÓSTERES 
 

Os autores devem submeter os seus resumos para o SEMINÀRIO ENFERMAGEM DO 

TRABALHO: CONTRIBUTOS PARA A SAÚDE OCUPACIONAL, até ao dia 12.10.2018 às 

23:59h, pelo formulário on-line de submissão, disponível em www.esenf.pt  

 

1. Resumo a submeter - pósteres 

Os temas a submeter devem enquadrar-se no âmbito da saúde no trabalho 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 – pósteres)  

Os posters deverão ser originais não tendo sido apresentadas em outros contextos.  

2.1 Os autores serão informados da sua aceitação, por e-mail, até ao dia 17.10.2018. 

2.2 Para a submissão da proposta de póster, em língua portuguesa, castelhana ou 

inglesa, deverá o autor correspondente preencher o formulário próprio de submissão 

disponível no separador “Submissões”.     

2.3 O primeiro autor tem de estar inscrito no Seminário, pelo que para o efeito deverá 

regularizar a inscrição até ao dia 19.10.2018.  

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

resultados não haverá lugar a recurso. 
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3. Informações gerais 

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

todos os autores. 

3.2 Cada participante inscrito como primeiro autor pode submeter no máximo 3 

trabalhos.  

3.3 Não haverá discussão dos pósters. 

3.4 A impressão do póster é da responsabilidade do autor, devendo contudo proceder 

ao envio em formato pdf para o email: eventos@esenf.pt 

3.5 Será atribuído um prémio ao melhor póster nacional e internacional. 

 

4. Formatação dos pósteres 

A construção dos pósteres deverá atender a: 

4.1 Os pósteres serão expostos sob a forma de suporte de papel. 

4.2  Orientação da página: vertical; 

• Dimensão: 80x100 

• Será disponibilizado template. 

• O poster será afixado às 9h do dia 26 de outubro de 2018 


