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Para que possa submeter o seu trabalho à apreciação da Comissão Científica deverá ter em atenção as 

seguintes indicações para elaboração do RESUMO.  

 

1. TIPOLOGIA: 

Serão aceites resumos relativos a: trabalho de investigação (na fase de projeto, em desenvolvimento 

ou concluídos); revisão da literatura (com recurso a ferramentas eletrónicas de pesquisa para 

obtenção de publicações científicas); reflexão sobre a prática (mobilizando um instrumento ou 

sustentada em teorias/modelos); reflexão teórica (com exploração e articulação de conceitos, e 

recurso a uma representação esquemática ou mapa conceptual). 

 

2. ESTRUTURA E NORMAS: 

• Título (letra Arial, tamanho 12, negrito, máximo de 16 palavras); 

• Autores, afiliação profissional e respetivos endereços de correio eletrónico (letra Arial, tamanho 10, 

negrito, indicando primeiro o apelido do(s) autor(es) seguido do nome próprio, separando os 

nomes por uma virgula e os autores por ponto e vírgula). Máximo de 6 autores; 

• Palavras-chave (máximo de 5 palavras) de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): 

http://decs.bvs.br/; 

• Independentemente do tipo de trabalho, no texto do resumo tem que estar explicito: Introdução, 

Objetivos, Metodologia, Resultados, principais Conclusões e Referências Bibliográficas (máximo de 

5 autores); 

• O texto deve ser escrito em português, espanhol ou inglês, em letra Arial, tamanho 10, espaço 1,5 e 

não exceder as 350 palavras (contabilizadas desde a introdução até às conclusões); 

• O resumo não deverá conter gráficos ou tabelas; 
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• Deve ser indicada, se for caso disso, a fonte de financiamento para o estudo e eventuais conflitos 

de interesses. Caso não seja identificado conflito de interesses, os autores devem deixar 

claramente expressa essa informação. Estas informações devem surgir no final do resumo;  

• Os autores são responsáveis pelo conteúdo das suas apresentações e assumem a responsabilidade 

pela obtenção de autorizações devidas à utilização de imagens; 

• Todos os trabalhos submetidos devem respeitar os princípios éticos inerentes à investigação 

científica, bem como as diretivas nacionais e internacionais relativas à investigação em seres 

humanos (se aplicável); 

 

3. SUBMISSÃO: 

• Os autores devem submeter o resumo de e-Poster até ao final do dia 3 de fevereiro de 2020, às 

11:59 PM, através do endereço eletrónico: pmdiogo@esel.pt   

• Em anexo deverão incluir ficheiro com o resumo em formato Word e também em formato PDF. No 

e-mail deve constar o nome do autor que envia o resumo, bem como o respetivo telefone e 

endereço eletrónico, para contactos posteriores. 

 

4. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO: 

• Os resumos submetidos depois da data limite de envio e os que não cumpram as normas, não serão 

considerados; 

• Não serão aceites resumos iguais, cujas diferenças sejam apenas os resultados; 

• Os resumos submetidos não podem ter sido apresentados anteriormente em nenhum evento 

público, devendo tal ser declarado pelos autores no final do resumo. 
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5. RESULTADOS: 

O resultado da avaliação dos resumos será enviado pela Comissão Científica, por email, ao autor (que 

submeteu o resumo) até ao dia 10 de fevereiro de 2020. 

 

6. PUBLICAÇÃO: 

Pelo menos o primeiro autor dos resumos selecionados deve proceder, obrigatoriamente, à inscrição nas 

Jornadas e realizar o seu pagamento até dia 24 de fevereiro de 2020, para que este seja publicado no Livro 

de Resumos. 

 

7. ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS: 

Todos os esclarecimentos devem ser solicitados ao secretariado das 2.as Jornadas Emoções em Saúde, para 

Joana Gonçalves através do endereço eletrónico: jornadasemocoesemsaude@esel.pt    
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