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1as Jornadas  
Pensar a Enfermagem Avançada no contexto atual dos cuidados de saúde 

 
18 de dezembro de 2019 

Escola Superior de Enfermagem de Lisboa – Auditório do pólo Artur Ravara 
 

SUBMISSÃO DE RESUMOS PARA COMUNICAÇÕES EM POSTER 

“Pensar a Enfermagem Avançada no contexto atual dos cuidados de saúde” 

 

São admitidas comunicações em Poster que documentem projetos de desenvolvimento, 

melhoria da qualidade e/ou práticas inovadoras do cuidado de enfermagem na área de 

especialização dos autores: 

(i) Projetos implementados ou em processo de implementação na prática. A comunicação deve 

caracterizar o projeto, evidenciar como nele são mobilizadas as competências do enfermeiro de prática 

de Enfermagem Avançada e apresentar, se possível, resultados do mesmo;  

(ii) Projetos para estágio com relatório/trabalho de projeto/dissertação de final de curso de mestrado, em 

fase de conceção. A comunicação deve caracterizar o projeto e evidenciar como nele estão a ser e se 

preveem ser mobilizadas as competências do enfermeiro de prática de Enfermagem Avançada. 

 

 

Orientações para submissão de Resumos: 

A submissão de resumos de trabalhos para serem apresentados em Poster nestas 1as Jornadas 

deve reger-se pelo disposto nestas orientações.  

1. Os resumos de comunicações em Poster devem ser submetidos para a comissão organizadora 

até 22.11.2019, através de um dos links disponibilizados no portal da ESEL; 

2. Os resumos devem reportar a projetos conforme o referido acima.  

3. Os resumos submetidos para apreciação têm de ser originais;  

4. Os resumos serão apreciados pela Comissão Científica do evento que comunicará os resultados 

aos autores. 

5. Os autores dos resumos de trabalhos submetidos e aceites para serem apresentados no evento, 

autorizam que a Organização destas 1as Jornadas publique e distribua por meio físico, eletrónico 

ou outro o conteúdo dos resumos; 

6. Os Posters deverão apresentar o logotipo do evento (a ser fornecido pela Organização). 

  

Instruções para a redação de resumos: 

1. Autores:  

- Apresentar nome e sobrenome ou nome profissional de cada autor; 

- Colocar o nome do autor que realiza a apresentação do poster a negrito e sublinhado; 

- Atribuir a cada autor um número, em nível superior à linha, para corresponder os restantes 

elementos identificativos; 

 

Exemplo: 

Joana Ambrósio1, Afonso Henriques2, Ricardo Santos3 
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2. Profissão e Formação, Instituições e contactos pessoais: 

- Informar sobre profissão, formação (área de especialização); 

- Informar sobre contacto pessoal - endereço eletrónico; 

- Identificar cada instituição para a qual os autores trabalham ou colaboram; 

- Dispor o nome completo da instituição e no caso de serem utilizadas siglas especificar, à 

frente por extenso, o nome da instituição; 

 

Exemplo: 

Joana Ambrósio1, Afonso Henriques2, Ricardo Santos3  

1Enfermeiro Especialista (área de especialização); Hospital Portugal-Saúde; ……... @........; 
2Enfermeiro (mestrando em Enfermagem ..…. na área de ….…. ); Hospital Portugal-Saúde; 

……... @........; 
3Enfermeiro Especialista em …. (e área de especialização se aplicável), Professor de 

Enfermagem; ESEL Escola Superior de Enfermagem de Lisboa; ……... @........; 

 

3. Título:  

- Elucida o âmbito do projeto (máximo 15 palavras); 

 

4. Resumo - Conteúdo: 

- Justificação do projeto: Identifica uma problemática clínica para a qual a realização de um 

projeto a este nível pode ser útil, relacionada com a sua área de especialização; 

- Fundamentação: Deve conter o ponto de partida do projeto e explicitar o quadro de 

referência onde o projeto se enraíza. Deve revelar que o trabalho está enquadrado num corpo 

de conhecimento científico relevante e apresentar a sustentação teórica da problemática; 

- Objetivo(s) do projeto; 

- Estratégias e instrumentos: Utilizados para a concretização do projeto apresentado. 

Identificação das questões éticas suscitadas e identificação das medidas adotadas para a 

salvaguarda de princípios e direitos; 

- Resultados e Discussão: Resultados obtidos e sua discussão face ao conhecimento 

existente 

- Conclusões: Principais contribuições do projeto para a enfermagem e para o(s) autor(es), 

face aos objetivos e resultados conseguidos. O contributo das competências de prática de 

Enfermagem Avançada para a evolução do projeto. As limitações do trabalho. 

- Implicações/recomendações para a prática: As questões que se colocaram; perspetivas 

de desenvolvimento ou continuidade do trabalho; 

 

− Palavras-chave (máximo 5). 

 

 

5. Resumo - Estrutura  

- Número de palavras: 600/800 não incluindo referências bibliográficas; 

- Em formato WORD (outros formatos não serão aceites) 

- Tipo de letra: Calibri 
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- Tamanho: título (a negrito) – 14; Identificação de autores – 12; Corpo do texto – 11 

- Alinhamento: Justificado 

- Espaçamento: 1,5 

- Margens: Formato A4, superior e inferior = 2,5 cm; esquerda e direita = 3 cm 

- Referências Bibliográficas: Normas APA 6ª Ed. 

 

 

Instruções para a elaboração e afixação do Poster: 

− O poster deve ter orientação vertical; 

− Deverá respeitar as dimensões máximas: 70cm por 120 cm; 

− Será apresentado durante 3 minutos, junto ao mesmo, pelo autor identificado para tal, no 

período previsto no Programa para a Apresentação de Posters; 

− Deverá ser afixado no Auditório da ESEL (pólo Artur Ravara), em local a indicar, no dia 

18.12.2019, às 09 horas. 

 

 


