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REGULAMENTO PARA COMUNICAÇÕES LIVRES E PÓSTERES 
 

No Congresso Nacional de Estomaterapia 2020, à semelhança de eventos anteriores, foram 

criados espaços para divulgação de trabalhos/projetos desenvolvidos na área da Estomaterapia. 

Entendemos que este é um momento de excelência para dar a conhecer e partilhar resultados de 

trabalhos com profissionais da mesma área. 

Serão considerados preferencialmente os trabalhos em Estomaterapia sobre os temas 
abordados no Congresso Nacional de Estomaterapia “Transição segura da pessoa com 

ostomia” No entanto, poderão igualmente ser aprovados outros que abordem áreas 
relevantes, desde que relacionados com a área da Estomaterapia. 
A análise dos resumos (comunicações e pósteres) será efectuada pelos elementos da Comissão 

Científica, a data limite para submissão dos resumos é 26 de Janeiro de 2020. 

 
REGULAMENTO GERAL 

1. Os trabalhos submetidos têm de reflectir um trabalho original e que não tenha ainda sido 

publicado ou apresentado noutros eventos científicos; 

2. Os critérios de submissão e avaliação serão os mesmos para comunicações livres e 

pósteres; 

3. Todos os resumos submetidos dentro do prazo serão sujeitos a revisão; 

4. A comissão científica do Congresso Nacional de Estomaterapia poderá sugerir a alteração 

da modalidade de apresentação (comunicação livre/póster) atendendo ao tema, 

características ou interesse científico do trabalho; 

5. É obrigatório a inscrição no Congresso Nacional de Estomaterapia de pelo menos um dos 

autores; 

6. Cada Comunicação livre ou póster pode ter entre um e cinco autores; 

7. Cada autor não pode ser orador em mais do que 2 comunicações/pósteres; 



8. Após ter terminado o processo de revisão, será contactado o 1º autor e dada a informação 

da decisão; 

9. As decisões da Comissão Científica são definitivas; 

10. Os resumos das comunicações e pósteres seleccionados poderão ser publicados no site 

da APECE, pelo que ao submeter o trabalho é assumida a aceitação dos autores para a 

sua divulgação; 

11. Os autores devem aceitar as condições exigidas pela Comissão Organizadora do 

Congresso Nacional de Estomaterapia e não podem fazer parte das Comissões 

Científica/Organizadora; 

12. Serão certificados apenas os autores dos trabalhos seleccionados e apresentados no 

Congresso Nacional de Estomaterapia; 

13. A Comissão Científica do Congresso Nacional de Estomaterapia irá distinguir a melhor 

comunicação livre e o melhor póster. 

14. Os trabalhos premiados terão de ser apresentados no congresso, na mesa destinada ao 

efeito. O não cumprimento deste pressuposto, anula a entrega do prémio; 

o Prémio de melhor CL – 100€ patrocinado por SPCare/welland 

o Prémio melhor póster – 50€ patrocinado por SPCare/welland 

 
REGULAMENTO DE CANDIDATURA PARA COMUNICAÇÕES LIVRES E PÓSTERES 

 

1. Os trabalhos deverão ter um tema na área da Estomaterapia, preferencialmente enquadrados 

nos temas do congresso;  

2. Deve constar a identificação com sobrenome de cada autor; 

3. A avaliação das Comunicações livres e pósteres será feita pela comissão científica atendendo 

aos seguintes critérios: 

a. Natureza científica do trabalho - será dada maior valor aos trabalhos de 

investigação cujos temas estejam no âmbito do congresso e onde se apresentem 

estudos de investigação com metodologia científica; 

b. Trabalhos desenvolvidos com dados dos contextos dos cuidados - serão dados 

maior importância a estudos com impacto nos cuidados de enfermagem em 

Estomaterapia; 

c. As revisões sistemáticas ou scoping review serão valorizadas quando sigam 

protocolos Cochrane ou Joanna Briggs Institute, e incidam sobre literatura recente 

ou sobre temas com utilidade reconhecida para a prática de enfermagem;  

4. Os resumos deverão ser apresentados em formato Word, no máximo com 500 palavras 

(não inclui referências bibliográficas), com o tipo de letra Arial, tamanho 11 e incluir os 

seguintes elementos: 



- Titulo; 

- Introdução; 

- Objetivos; 

- Método; 

- Resultado; 

- Discussão/Conclusão; 

- Palavras-chave (máximo 5) 

- Referências Bibliográficas. 

5. Os resumos devem ser enviados por correio electrónico até ao dia 26 de Janeiro de 2020, 

para o endereço formacao@estomaterapia-apece.pt, com referência no assunto a 

“resumo_comunicação_livre - titulo” ou “ resumo_ poster - título”. No email deve constar: 

- Contacto telefónico; 

- Endereço Electrónico; 

- Morada; 

- Local de trabalho do 1º autor. 

 

CRITÉRIOS DE APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO LIVRE 
 

• A apresentação da comunicação livre deve ser planeada para uma duração máxima de 10 

minutos; 

• É recomendada a utilização de template do Congresso Nacional de Estomaterapia, que será 

disponibilizado pela Comissão Organizadora. 

• Os autores das comunicações livres seleccionadas, poderão enviar a apresentação final em 

formato Powerpoint/PDF, para o endereço electrónico formacao@estomaterapia-apece.pt até 

dia 7 de Fevereiro de 2020.	

	
	

CRITÉRIOS PARA APRESENTAÇÃO DOS POSTERES 
 

• A elaboração dos posters deve atender aos seguintes itens: 

- Conter preferencialmente gráficos, imagens ou fotografias (obedecendo aos 

pressupostos legais e éticos); 

- Constar, em rodapé, a instituição onde trabalham os autores e o respectivo 

endereço electrónico; 

- Dimensões: 90 cm de largura/120 cm de altura (orientação vertical); 

- Texto visível a 1,5 metros de distância. 



• Os posters serão afixados pelos autores no local atribuído pela Comissão Organizadora, até 

às 10h, do dia 14 de Fevereiro de 2020 e removidos pelos autores após as 16h, do dia 15 de 
Fevereiro de 2020; 

• Os autores serão notificados da hora de apresentação e discussão devendo estar presentes 

no local, junto aos seus posters; 

• A apresentação do póster deve ser planeada para uma duração máxima de 5 minutos; 

	
 


