I Jornadas de Enfermagem Neonatal e Pediátrica do Hospital
de Braga
Hospital de Braga - Braga
22 de Novembro de 2013

REGULAMENTO
Trabalhos Científicos em forma de Pósteres

- Aspetos Gerais –
1. Os temas apresentados deverão ser no âmbito das temáticas em discussão,
reportando descobertas de pesquisa relevantes.
2. Os resumos deverão ser enviados no máximo até 8 de Novembro, para a Morada:
Hospital de Braga, Serviço de Pediatria, Sete fontes, São Victor, 4710-243 Braga ou
então preferencialmente, por e-mail para: jenphb2013@gmail.com (enviar anexo
com o título do poster) e deverão ser elaborados em editor de texto Word para
Windows, fonte - Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples, ter no
máximo 2 páginas A4, margens de 3 cm, contendo as seguintes informações: Titulo
(escrito em maiúsculas e sem abreviaturas, num máximo de 90 caracteres);
Objectivos; Metodologia; Introdução; Desenvolvimento; Conclusão; Bibliografia.
3. Os autores:
3.1. Deverão enviar o NOME COMPLETO e contacto (preferencialmente email)
para qual deverá ser efectuado a comunicação do(s) resultado(s);
3.2. Não poderão fazer parte das Comissões nem do Júri do evento;
3.3. Os elementos que constituem o grupo, não poderão ultrapassar o número 5;
3.4. Têm de estar TODOS inscritos no evento até à data da selecção;
3.5. Será emitido 1 (um) certificado com o nome de todos os participantes. Os
dados serão aqueles informados pelo(s) Autor(es) na Inscrição do Trabalho. Não serão
feitas modificações e/ou acréscimos.

4. A Selecção será efectuada até 10 dias antes do evento, sendo os candidatos
selecionados informados dos resultados, a partir dessa data por e-mail. Será
informado apenas um membro do grupo, devendo este estar devidamente assinalado.
5. A Avaliação dos Pósteres, será efetuada por um Júri a designar de entre os
elementos do Grupo Científico, atendendo aos seguintes critérios:
5.1. Concordância com as características divulgadas para a construção de
Poster`s;
5.2. Enquadramento;
5.3. Criatividade;
5.4. Inovação;
5.5. Interesse para a Enfermagem e Medicina;
5.6. Conteúdo Científico Relevante;
5.7. Metodologia Utilizada.
6. Das decisões do júri não há recurso.

- Aspetos Específicos –
7. Pósteres:
7.1. Os Pósteres devem estar em suporte digital.
7.2. Não poderão ultrapassar as dimensões de 110x90cm de formatação;
7.3. Os Pósteres selecionados pela Comissão Científica têm que fazer a sua
apresentação em 3 diapositivos, formato Powerpoint durante o tempo de 5/6
minutos;
7.4. Deverão ser entregues no primeiro dia do evento, no Secretariado, até às
09.30h;
7.5. Na selecção será dada preferência aos Poster`s que façam referência
expressa ao evento;
7.6. A projeção dos pósteres é da responsabilidade da entidade organizadora,
estando esta sujeita às normas existentes nos locais.
9. Incentivos:
9.1. Será atribuído prémio ao MELHOR POSTER;
Prémio de Melhor Poster – 200 euros

10. A não observância destas normas, implica a não aceitação dos trabalhos.
11. Serão Certificados todos os Trabalhos aceites e apresentados no evento.
A deliberação sobre os casos omissos, a que o presente Regulamento não dê resposta,
será da responsabilidade da entidade organizadora.

