NORMAS - SUBMISSÃO DE RESUMOS PÓSTERES

I Jornadas de Enfermagem de Saúde Mental do Hospital de Braga
Prática Baseada na Evidência em Saúde Mental
Hospital de Braga – Auditório Prof. Doutor Joaquim Pinto Machado
24 de maio de 2013
1.

O resumo deve ser escrito em português.

2.

A data limite para o envio de resumos é 5 de maio de 2013.
Todos os autores serão informados da sua aceitação/recusa até 10 de maio de 2013.

3.

O resumo deve incluir: uma introdução e justificação do tema, os objetivos do estudo, a
metodologia, os resultados, as conclusões, e as referências bibliográficas.

4.

Os autores devem colocar os nomes por extenso, com indicação do autor, que apresentará o
trabalho e respetiva forma de contacto.

5.

A Comissão Organizadora das Jornadas reserva-se o direito de distribuir qualquer resumo de
póster aceite para apresentação.

6.

Os resumos não devem exceder as 500 palavras.

7.

Os resumos devem ser enviados para jornadassaudementalhb@gmail.com. A posteriori, os
resumos poderão ser utilizados para integrar o ficheiro digital das Jornadas, a divulgar online;

8.

Uma vez aceite o resumo, o(s) autor(es) deverá(ão) inscrever-se nas Jornadas e pagar a
inscrição até 15 de maio de 2013. Se até esta data não for feita e regularizada a inscrição os
resumos serão eliminados do programa.

9.

Os resumos podem ser apresentados na seguinte categoria:
a.

Pósteres, com apresentação junto dos mesmos durante o intervalo para almoço.

10. Caraterísticas a atender na elaboração/apresentação dos Pósteres:
a.

O conteúdo deverá ser legível a 1,5 metros de distância;

b.

Não deve ultrapassar as dimensões de 110x80 cm;

c.

A apresentação pelo autor do Póster selecionado não poderá exceder os 3 minutos.

11. Os pósteres deverão ser expostos até às 18h da véspera (dia 23 de maio) ou 8h30m do dia
das Jornadas (dia 24 de maio), de forma a não condicionar o início dos trabalhos e poderão
ser levantados imediatamente após o fim do evento;
12. No caso de os pósteres não serem levantados no final do evento, estes ficarão à guarda da
Comissão Organizadora durante um período de 5 dias, após os quais deixarão de poder ser
reclamados;
13. Os organizadores deste evento não se responsabilizam por qualquer extravio ou dano
causado durante o transporte, depósito ou apresentação pública dos trabalhos;
14. Serão premiados os três melhores pósteres;

15. A Comissão Organizadora irá atribuir os seguintes prémios aos melhores pósteres:
1º Prémio: Um fim-de-semana para duas pessoas em Hotel Tivoli 4* (Coimbra, Lisboa, Sintra
ou Algarve);
2º Prémio: Livro “Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica” (Mary C. Townsend, 2011);
3º Prémio: Menção Honrosa.
16. A seriação dos trabalhos é da total responsabilidade do júri de avaliação e da sua decisão
não cabe recurso;
17. O prémio será atribuído, apenas, aos autores ou co-autores que estiverem presentes na
sessão de encerramento. Se o(s) autor(es) ou co-autor(es) não estiverem presentes, o
respetivo prémio não será entregue.

