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Regulamento para Apresentações Cientificas 

Para o Congresso Nacional de Estomaterapia APECE 2021, à semelhança de 

eventos anteriores, foi reservado um espaço de apresentação de 

trabalhos/projetos desenvolvidos por Enfermeiros na área da Estomaterapia. 

Entendemos que este é um momento de reunião da Enfermagem de 

Estomaterapia e o local de excelência para dar a conhecer e partilhar 

resultados de trabalhos/ atividades com pares peritos na mesma área de 

interesse. 

A apresentação de um trabalho científico na forma de comunicação científica 

ou e-poster neste evento requer o seguinte procedimento: 

1. Preenchimento e submissão de formulário (disponível em 

www.estomaterapia-apece.pt) por parte do 1º autor/apresentador ate dia 

10.01.2021; 
2. Não serão aceites submissões enviadas por email, aplicativos ou 

qualquer outra forma que não seja através do formulário específico de 

candidatura; 

3. Todos os trabalhos submetidos serão avaliados por uma comissão 

científica designada pela comissão organizadora para esse efeito; 

4. Será comunicado a aceitação do trabalho submetido, até dia 

15.01.2021, através de email dirigido ao 1º autor/apresentador.  

5. Envio da comunicação/ poster finalizado ate dia 07.02.2021 para o 

email-  formação@estomaterapia-apece.pt 
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Normas para submissão de trabalhos científicos 

 

1. Os trabalhos submetidos tem de refletir um trabalho original, que não 

tenha ainda sido publicado ou apresentado noutros eventos científicos e 

preferencialmente relacionado com o tema do congresso; 

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

comunicações livres e e-pósteres; 

3. Os trabalhos submetidos não devem mencionar nomes comerciais de 

produtos mas grupo de dispositivo, nome farmacológico; 

4. A comissão científica do Congresso Nacional de Estomaterapia poderá 

sugerir a alteração da modalidade de apresentação (comunicação 

livre/e-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 (o 1º autor/apresentador); 

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

da submissão devem constar os nomes completos de todos eles; 

7. Cada autor não pode ser orador em mais do que 2 

comunicações/pósteres;  

8. 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; 
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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;  

9. Após ter terminado o processo de revisão, será contactado o 1º autor e 

dada a informação da decisão, este terá uma semana para efetivar a 

inscrição no congresso sob risco de ser excluído; 

10. As decisões da Comissão Científica são definitivas; 

11. Os resumos das comunicações e e-pósteres selecionados bem como as 

suas apresentações estarão disponíveis para visualização durante todo 

o período de acesso á plataforma do Congresso Nacional de 

Estomaterapia APECE 2021, bem como em meios de divulgação da 

APECE, pelo que ao submeter o trabalho é assumida a aceitação, pelos 

autores, destas condições; 

12. Os autores devem aceitar as condições exigidas pela Comissão 

Organizadora do Congresso Nacional de Estomaterapia e não podem 

fazer parte das Comissões Científica/Organizadora; 

13. Serão certificados apenas os autores dos trabalhos seleccionados e 

apresentados no Congresso Nacional de Estomaterapia; 

14. Será emitido apenas um certificado por trabalho apresentado, 

constando do mesmo o nome completo de todos os autores; 

15. A Comissão Científica do Congresso Nacional de Estomaterapia irá 

distinguir a melhor comunicação livre e o melhor póster. 

16. A comunicação da atribuição do premio será realizado em live streaming 

no espaço de programa para o efeito dia 19.02.2021.  

17. Aos trabalhos premiados será entregue posteriormente, por um 

representante da APECE, o valor correspondente ao premio atribuído: 

o Prémio de melhor Comunicação livre – 100€ patrocinado por 

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

 

Normas para elaboração e apresentação de Comunicações livres 
digitais 

 
 

• A apresentação da comunicação livre digital deve ser planeada para uma 

duração máxima de 8 minutos com 2 min para discussão; 

• Será apresentada apenas pelo autor indicado com apresentador no 

formulário de inscrição; 

• A apresentação será realizada via zoom, acedendo com o link enviado pela 

organização, para esse efeito; 

• A comunicação livre aceite deverá ser enviada em formato PDF (o nome do 

ficheiro deve corresponder ao titulo da comunicação livre) até ao dia 

07.02.2021 para o endereço de email  formação@estomaterapia-apece.pt 

• Apos a receção da apresentação será realizado upload da mesma para a 

plataforma do congresso e será enviado ao primeiro autor o link de 

participação, com a respetiva indicação da data e hora da apresentação. 

• A apresentação ficará disponível para visualização durante todo o período 

em que se permita o acesso à mesma 08.03.2021.  

 

Normas para elaboração de e-posteres 
 

• Os autores dos resumos aceites como posteres deverão construir os 

mesmos com orientação vertical e tamanho A3. 

• A comissão cientifica reserva o direito de não expor posteres cuja qualidade 

gráfica não permita a compreensão do mesmo. 
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• Os posteres aceites deverão ser enviados em versão PDF (o nome do 

ficheiro deve corresponder ao titulo do poster) até ao dia 07.02.2021 para o 

endereço de email formação@estomaterapia-apece.pt 

• Apos a receção do ficheiro ser realizado upload para a plataforma do 

congresso e ficará disponível para visualização durante todo o período em 

que se permita o acesso à mesma 08.03.2021.  


