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05 e 06  de Maio de 2016  

 

Regulamento para a submissão de comunicações 

orais 
 

 

A - Os autores devem submeter os seus resumos para as Jornadas Internacionais de 

Enfermagem Comunitária 2016, até ao dia 30/11/2015 às 23:59h, pelo formulário on-line de 

submissão, disponível em www.esenf.pt 

 

1. Os temas devem enquadrar-se no âmbito de Enfermagem Comunitária e ter no máximo 300 

palavras.  

 

2. As comunicações deverão ser originais, não tendo sido apresentadas noutros contextos. 

 

3. Os autores das comunicações serão informados da sua aceitação, por e-mail, até ao dia 

20/12/2015. 

 

4. A proposta de submissão, em língua portuguesa ou inglesa, deve ser composta por: 

4.1. Título da comunicação; identificação dos autores (sublinhar qual dos autores 

deverá ser contactado): nome, contacto telefónico, e-mail, local de trabalho; 

4.2. Resumo da comunicação (tamanho 10, espaçamento 1,5, texto justificado e tipo 

de letra Trebuchet M, constituído por: introdução, metodologia, resultados, 

discussão, conclusão);  

 

5. O número máximo de autores por comunicação é 5, devendo a pessoa que apresenta estar 

inscrita nas Jornadas, pelo que para o efeito, devem regularizar a inscrição até ao dia 

30/03/2016.  

 

6. A avaliação é da responsabilidade da Comissão Científica das Jornadas e dos resultados não 

haverá recurso. 

  

 

7. A apresentação final deverá ser enviada até dia 01/05/2016 por e-mail. 
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7.1. O nome do ficheiro deverá ser o título completo da comunicação. 

 

 

8. Será entregue um certificado por cada apresentação onde constam o nome de todos os 

autores. 

9. Cada pessoa inscrita pode apresentar no máximo 2 trabalhos. 

 

10. O tempo da apresentação deverá ser no máximo de 10 minutos. 

B| E-book 

Os autores interessados em publicar as suas comunicações em e-book devem submeter o 

artigo on-line, no endereço atrás mencionado, até 05/03/2016, de acordo com as 

seguintes normas: 

b.1 Os artigos deverão ser escritos em letra “Trebuchet M”, tamanho 10, espaçamento 

entre linhas de 1,5, com o máximo de oito páginas A4. 

b.2 Formatação do texto: 

| Primeira página com:  

| Título: MAIÚSCULAS  

| Autores [APELIDO, Inicial(ais) Nome; APELIDO, Inicial(ais) Nome] 

| Afiliação [Instituição profissional, Cat. Prof.] 

| Contacto(s) e-mail 

| Páginas seguintes com:  

| Resumo em português e inglês: 300 palavras.  

| Palavras-Chave em português e inglês: máximo de quatro palavras-
chave, separadas por ponto e vírgula. 

| Organização do texto: 

| INTRODUÇÃO  

| METODOLOGIA  

| Participantes  

| Instrumentos  

| Procedimentos  

| APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

| DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  
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| CONCLUSÕES  

| REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS, segundo a norma ISO690 (Norma Portuguesa) 
 

 
 


