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Acesso à Saúde de Qualidade e Promoção do Bem-estar

Normas de Submissão e Apresentação para os
Resumos das Comunicações Livres e ePosters

 Os trabalhos apresentados devem ser originais;
 Os trabalhos devem situar-se na área da Saúde Infantil e Pediatria;
 Cada autor poderá propor, no máximo, dois trabalhos;
 Os resumos e apresentações devem ser realizados em português;
 Os resumos não devem exceder as 500 palavras (sem referências bibliográficas);
 Os resumos de investigação devem incluir título (no máximo 15 palavras), introdução
(justificação do tema/problema), objetivos, metodologia (tipo de estudo, participantes
e amostragem), resultados, conclusões, palavras-chave (DeCS) e referências
bibliográficas;
 Os restantes resumos devem incluir título (no máximo 15 palavras), introdução
(justificação do tema/problema e objetivos), enquadramento conceptual,
metodologia, desenvolvimento/discussão, considerações finais, palavras-chave (DeCS)
e referências bibliográficas;
 As referências bibliográficas (máximo 7) devem ser realizadas segundo a norma APA
7ª edição;
 Os resumos devem ser enviados num documento em formato Word, Arial 12;
 Os resumos podem ser submetidos até ao dia 10 de abril de 2021;
 A aceitação ou recusa dos resumos será comunicada ao primeiro autor até dia 17 de
abril de 2021;
 A versão final das comunicações livres e dos ePosters deve ser enviada até dia 17 de
maio de 2021;
 Se o resumo for aceite, o primeiro autor deve estar inscrito no congresso;
 Os ePosters devem estar orientados na horizontal e com dimensão de 25,4:14,29 cm;
 Nas comunicações orais os diapositivos devem ter uma dimensão de 16:9;
 A duração de apresentação das comunicações livres será de 10 minutos, com
posterior discussão;
 A duração de apresentação dos ePosters será de 5 minutos, com posterior discussão;   
 A avaliação “cega” e seleção de resumos será da responsabilidade da comissão
científica, podendo esta alterar a modalidade de apresentação;
 A avaliação das comunicações livres e dos ePosters será da responsabilidade da
comissão científica, que atribuirá prémios às três melhores apresentações orais em
cada modalidade;
 O Departamento de Enfermagem da Criança e do Jovem da ESEL reserva-se ao direito
de publicar em eBook os resumos das comunicações efetuadas;
 Os resumos e todas as dúvidas processuais devem ser enviadas para o email
congresso-pediatria@esel.pt

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

DECJ


