
 

 

2º WEBINAR DO DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM  

MÉDICO-CIRÚRGICA / ADULTO E IDOSO 

 

SUBMISSÃO DE RESUMOS 

➢ São admitidas comunicações Livres e Posters que documentem projetos de 

investigação ou de desenvolvimento e melhoria da qualidade e/ou práticas 

inovadoras do cuidado de enfermagem na área de Enfermagem Médico-Cirúrgica 

/Adulto e Idoso. 

 

CALENDÁRIO 

Limite para a submissão de resumos - 25.09.2022 

Comunicação de aceitação de resumos - 14.10.2022 

Limite para envio da versão final das comunicações livres e dos pósteres - 28.10.2022 

  
I- Orientações para submissão de Resumos: 

1. Submeter para - cowebinarfiec@esel.pt  

2. Trabalhos originais e reportar a projetos, conforme referido. 

3. De acordo com as Instruções para a redação de resumos. 

4. Limite 550 palavras. Em template disponibilizado para o efeito. 

5. O resultado será comunicado ao autor de referência. 
6. Os autores devem estar inscritos no evento. 

7. Os resumos das comunicações e dos posters apresentados na conferência 

serão objeto de publicação em formato e-book. 

8. Considera-se que os autores dos resumos de trabalhos submetidos e aceites 

para serem apresentados no evento, autorizam que a Organização os divulgue 

(publique e distribua por meio físico, eletrónico ou outro). 

9. Os pósteres e as comunicações deverão ser apresentados no template 

fornecido pela Organização do evento. 

 
II- Instruções para a redação de resumos: 

1. Autores: 

- Apresentar 1ºnome e apelido de cada autor; 
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- No envio do resumo deverá identificar o autor que irá apresentar o póster caso seja 

mais do que um autor; 

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

restantes elementos identificativos; 

2. Profissão e Formação, Instituições e contactos pessoais: 

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

profissional - Informar   endereço eletrónico do autor de referência 

- Identificar (a) instituição na qual exercem funções [no caso de serem utilizadas 

siglas para especificar a instituição, especificar por extenso] 

Exemplo (Open Sans 10): 

 Joana Ambrósio1, Afonso Henriques2 

 1 Enfermeira Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica, área de especialização em 

Enfermagem nefrológica, Mestre em Enfermagem (pmr@hotmail.com)  
2 Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica, Professor Adjunto Escola Superior de 

Enfermagem de Lisboa (mvos@esel.pt)  

 

3. Título: 

- Elucida o âmbito do projeto (máximo 16 palavras); 

  

4. Resumo - Conteúdo: 

4.1- Resumos de Projetos de Investigação e de Desenvolvimento e melhoria da 

qualidade e/ou práticas inovadoras 

Os resumos devem incluir: Introdução, com o enquadramento conceptual; Objetivos; 

Metodologia (pergunta de investigação, tipo de estudo; participantes; procedimentos 

metodológicos de colheita e análise de dados; aspetos éticos); Resultados e Discussão; e 

Conclusões, com as implicações; 

- Introdução: Identificar a problemática, Justificação da Investigação, relacionada com a 

área da enfermagem Médico-Cirúrgica /Adulto e idoso. Explicitar o quadro de referência 

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

conhecimento científico; 

- Objetivos: Objetivo(s) do estudo/projeto; 

- Metodologia: Pergunta de investigação, tipo de estudo; participantes; procedimentos 

metodológicos de colheita e análise de dados; aspetos éticos; 

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

existente; 

- Conclusões: Principais contribuições do projeto para a enfermagem Médico-Cirúrgica/ 

Adulto e Idoso, face aos objetivos e resultados conseguidos. O contributo das 

competências de exercício de Enfermagem Avançada para a evolução do projeto. As 
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limitações do trabalho e as implicações/recomendações. As questões que se colocaram; 

perspetivas de desenvolvimento ou continuidade do trabalho. 

- Palavras-chave (máximo 5 - DeCS/MeSH (https://decs.bvsalud.org/).  

  

4.2 Resumo – Estrutura 

 

Número de palavras: máximo de 550, não incluindo referências bibliográficas;  

Tipo de letra: Open Sans 

Tamanho: título (a negrito e em maiúsculas) – tamanho 11; Identificação de autores – 

tamanho 10; Corpo do texto – tamanho 11. 

Alinhamento: Justificado  

Espaçamento: 1,15  

• Título – máximo de 16 palavras (em maiúsculas); 
• Introdução máximo de 120 palavras; 
• Objetivos - máximo de 80 palavras; 
• Metodologia (população/amostra, tipo estudo, método, instrumentos, 

procedimentos técnicos e éticos) - máximo de 180 palavras; 
• Resultados e discussão - máximo de 180 palavras; 
• Conclusão (principais conclusões, sugestões e implicações) - máximo 

de 80 palavras; 
• Palavras-chave - máximo de 5 palavras (Links para pesquisa e descritores 

DeCS/MeSH (https://decs.bvsalud.org/) 
• Referências bibliográficas num máximo de 5 (Norma APA - American 

Psychological Association 7th edition) e atuais, preferencialmente publicadas nos 

últimos 5 anos, exceto documentos que constituam uma referência na temática 

em estudo; 
• Entidade(s) Financiadora(s) – máximo 15 palavras (se aplicável); 
• Resumo não deverá incluir figuras, gráficos, quadros ou tabelas; 
• Resumo deverá ser redigido em língua portuguesa. 

 

4.3 Instruções para a elaboração das Comunicações Livres e Pósteres:  

As comunicações livres aceites deverão ser submetidas em formato previamente 

gravado com a duração máxima de 10 minutos para apresentação em salas virtuais com 

a presença do autor principal. 

Os pósteres aceites deverão ser submetidos, em formato PDF, e enviados para a 

organização até ao dia 28 de outubro de 2022 para o email cowebinarfiec@esel.pt. 

Estes documentos estarão acessíveis numa pasta Cloud no período de duração do 

Webinar, e o link para essa pasta será enviado aos participantes no decorrer do evento 

https://decs.bvsalud.org/
https://decs.bvsalud.org/
mailto:cowebinarfiec@esel.pt

