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1. ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA A ELABORAÇÃO DO e-POSTER:  

• Referência às 2.as Jornadas Emoções em Saúde (incluindo o logótipo), nome dos autores, categoria 

profissional, afiliação profissional; 

• Título do trabalho; 

• Introdução, Objetivos, Material e Métodos/Metodologia, Resultados, Conclusões e Referências 

Bibliográficas; 

• Dimensões (NOVA ORIENTAÇÃO): 1920 por 1080 pixels (posição vertical) ou 60,21cm por 33,87cm 

(posição vertical) 1; 

• O conteúdo do e-Poster deverá ser legível a uma distância mínima de 2m; 

• O PDF do e-Poster deverá ser enviado via correio eletrónico até 1 de março de 2020 para: 

pmdiogo@esel.pt 

 

2. EXPOSIÇÃO DO e-POSTER: 

• Os e-Posters serão apresentados, alternadamente, num LCD situado na zona do coffee break; 

• O e-Poster permanecerá exposto durante os 2 dias das Jornadas. 

 

 

 

 

 
1 Se utilizar o PowerPoint®: selecionar a aba «ESTRUTURA» e de seguida «TAMANHO DO DIAPOSITIVO»; optar pela 

configuração «ECRÂ PANORÂMICO (16:9)». Após a conversão inicial, selecione «PERSONALIZAR TAMANHO DO 

DIAPOSITIVO» e configure a orientação dos diapositivos em «VERTICAL».  
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3. APRESENTAÇÃO ORAL DO e-POSTER: 

• Todos os e-Posters selecionados serão expostos e divulgados online, mas apenas 6 serão 

apresentados oralmente; 

• A apresentação oral do e-Poster, no auditório, é limitada a 10 minutos com 5 minutos de discussão.  

 

4. ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIO: 

• Será atribuído prémio ao melhor e-Poster;  

• Serão considerados os seguintes pontos de avaliação: o resumo submetido, o e-Poster exposto e a 

sua apresentação se for o caso, de acordo com critérios definidos pela Comissão Científica das 

Jornadas e a deliberação do Júri; 

• Não será atribuído prémio a e-Posters cujos autores pertençam à Comissão Organizadora ou à 

Comissão Científica das Jornadas. 

 

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

➢ Pelo menos o primeiro autor deve estar, obrigatoriamente, inscrito nas Jornadas, com o pagamento 

regularizado até dia 24 de fevereiro de 2020; 

➢ Será atribuído certificado a todos os autores; 

➢ Os resumos dos e-Posters selecionados serão publicados em Livro de Resumos com ISBN; 

➢ Após a exposição e/ou apresentação dos e-Posters, e a devida seleção, aos autores será apresentada 

a possibilidade de elaboração do respetivo artigo para submeter a apreciação e publicação na Revista 

Pensar Enfermagem: http://pensarenfermagem.esel.pt/autores/ 

 

6. 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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