
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 de Novembro Auditório do Museu Municipal de Penafiel 
16 de Novembro Auditório do Centro Hospitalar do Tâmega e 
Sousa (CHTS) 
 

REGULAMENTO PARA A 

SUBMISSÃO DE RESUMOS 

 
 
 

 



 

 

ORGANIZAÇÃO 

Equipa de Enfermagem do Serviço de Ortopedia do 
CHTS 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

Daniela Sousa - Ortopedia CHTS 
Luciana Ribeiro - Ortopedia CHTS  

Márcia Constante - Ortopedia CHTS  

Sónia Pereira - Ortopedia CHTS  
Tiago Araújo - Ortopedia CHTS 
  

COMISSÃO CIENTÍFICA 

Elsa Rodrigues - Ortopedia CHTS  
Fernando Petronilho - Escola Superior de Enfermagem, 

Universidade do Minho 

Joaquim Moreira - Ortopedia CHTS  
Olga Ribeiro - Escola Superior de Enfermagem do Porto  

Raquel Files - Ortopedia CHTS 
 

SECRETARIADO 

Serviço de Formação do CHTS 
 

CONTACTOS 

ivjornadasortotraumatologia@chts.min-saude.pt 

sfap@chts.min-saude.pt 

+351 255 147 527 

 

 

 



 

 

No âmbito do “IV Encontro de Enfermagem Ortotraumatológica” 

poderão ser submetidos resumos relativos a experiências de boas práticas 

e/ou trabalhos de investigação, sob a forma de e-posters e/ou 

comunicações livres, motivo pelo qual o convidamos a participar. 

 
1º DATAS IMPORTANTES 

 

Data de início para submissão de resumos – 23 de setembro de 2019. 

Data limite para submissão de resumos – 15 de outubro de 2019. 

Data limite da resposta de aceitação/rejeição dos resumos – 22 de 

outubro de 2019. 

Data limite para inscrição dos apresentadores dos resumos aceites – 26 

de outubro 2019. 

Data limite para submissão dos pósteres/ comunicações a apresentar na 

mostra – 8 de novembro de 2019. 

 

2º TEMÁTICAS PARA SUBMISSÃO 
 

O conteúdo dos resumos deve corresponder à apresentação de 

experiências de boas práticas e/ou de trabalhos de investigação, 

relacionados com a temática geral do “IV Encontro de Enfermagem 

Ortotraumatológica”. 

 

3º CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO 
DOS RESUMOS 

 

Os resumos deverão ser elaborados e submetidos tendo em consideração 

os critérios definidos pela comissão científica: 

 

a) O conteúdo deve ser pertinente e enquadrado na temática geral do 

evento: “IV Encontro de Enfermagem Ortotraumatológica”; 

b) Os conteúdos dos resumos são da responsabilidade dos seus autores; 

c) O número de autores de cada resumo não poderá ser superior a 6; 

d) Cada autor não poderá estar incluído em mais do que 3 resumos; 
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e) Apenas 1 dos autores poderá ser o apresentador, o que deverá ser 

comunicado por email, aquando do envio do e-poster/ comunicação 

livre; 

f) Os idiomas nos quais se poderão apresentar os resumos e os respetivos 

e-poster/ comunicação livre, são o português, o espanhol e o inglês; 

g) Os resumos e os respetivos e-poster/ comunicações livres deverão ser 

originais, não tendo sido apresentados noutros contextos; 

h) Todos os resumos, estruturados e escritos em letra “Times New 

Roman”, tamanho 12 e espaçamento entre linhas de 1,5, deverão ser 

enviados até ao dia 15 de outubro de 2019 para o email: 

ivjornadasortotraumatologia@chts.min-saude.pt, tendo em consideração 

a seguinte formatação: 

    

1. Título - máximo 16 palavras; 

2. Identificação dos autores - nome, categoria profissional, local de 

trabalho, e-mail e contacto telefónico   

3. Introdução - máximo de 90 palavras; 

4. Objetivos - máximo de 60 palavras; 

5. Metodologia - máximo de 80 palavras; 

6. Resultados - máximo de 120 palavras; 

7. Conclusões - máximo de 80 palavras; 

8. Palavras-chave - máximo de 5 palavras; 

9. Referências bibliográficas (máximo de 5, de acordo com a norma 

APA 6ª edição). 

 

4º AVALIAÇÃO DOS RESUMOS 
 

Os resumos serão avaliados por dois revisores, membros da comissão 

científica do evento. A resposta da aceitação ou rejeição será 

comunicada por email e/ou telefonicamente até ao dia 22 de outubro de 

2019. 

 

5º ELABORAÇÃO E ENVIO DOS E-POSTERS/ 
COMUNICAÇÕES LIVRES PARA APRESENTAÇÃO 

 

E-POSTERS: 

Uma vez aceite o resumo, os autores devem elaborar e enviar a versão 

definitiva dos e-posters em formato PDF para o email 

ivjornadasortotraumatologia@chts.min-saude.pt, até ao dia 8 de 



 
novembro de 2019. O nome do ficheiro deverá ser o título completo do 

e-poster. 

O e-poster deve ser elaborado no programa Power Point ou Keynote, 

uma vez que são os programas que melhor se adaptam garantindo uma 

resolução correta. 

A orientação horizontal é obrigatória. Para definição das dimensões opte 

por qualquer uma das seguintes: 
- Formato 16:09 

- Largura: 25,4cm; Altura 14,29cm 

- Largura: 1920 pixels; Altura 1080 pixels. 

Número de slides: Apenas 1 slide. 

Para evitar desformatações com os tipos de letra usados, deverão os Autores 

enviar os e-posters em PDF. Para o fazerem devem proceder da seguinte 

forma: 

Poster em Power Point 

1)Selecione ARQUIVO 

2)Selecione SALVAR COMO /EXPORTAR 

3) Selecione o formato (PDF) 

Poster em Keynote 

1) Carregue em FICHEIRO 

2) Carregue em EXPORTAR PARA 

3) Selecione o formato (PDF) 

 

COMUNICAÇÕES LIVRES: 

Uma vez aceite o resumo, os autores devem elaborar e enviar a versão 

definitiva das comunicações livres em formato PDF (preferencial) e/ou 

PPT para o email ivjornadasortotraumatologia@chts.min-saude.pt, até ao 

dia 8 de novembro de 2019.  

O nome do ficheiro deverá ser o título completo da comunicação livre. 

A comunicação livre deve ser elaborada em template próprio, fornecido 

aquando a comunicação de aceitação dos resumos. 

 

6º APRESENTAÇÃO DOS E-POSTERS 
 

Os apresentadores devem estar no local de apresentação na data e hora 

que previamente será comunicada. 

A apresentação deve ser preparada de modo a não ultrapassar 5 minutos. 

Serão rigorosamente cumpridos os tempos definidos: 5 minutos para 

apresentação e 5 minutos para discussão. 

Todos os apresentadores deverão inscrever-se na Conferência até ao dia 

26 de outubro de 2019. 



 
 

7º APRESENTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES LIVRES 
 

Os apresentadores devem estar no Auditório do Centro Hospitalar do 

Tâmega e Sousa no dia 16 de novembro às 08:20. A ordem de 

apresentação será previamente comunicada. 

A apresentação deve ser preparada de modo a não ultrapassar 10 

minutos. 

Serão rigorosamente cumpridos os tempos definidos: 10 minutos para 

apresentação.  

Todos os apresentadores deverão inscrever-se na Conferência até ao dia 

26 de outubro de 2019. 

 

8º CERTIFICAÇÃO 
 

O certificado onde consta o nome de todos os autores será entregue pelo 

moderador, no final da apresentação do póster e/ou da comunicação 

livre. 

Os pósteres e/ou comunicações livres que não forem apresentados à data 

e hora estabelecida não serão certificados. 

 

9º ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS  
 

Serão premiados os dois melhores e-posters com: 1º Prémio; 2º Prémio e 

as duas melhores comunicações livres com: 1º Prémio; 2º Prémio.   

A atribuição dos prémios é da responsabilidade da Comissão Científica 

do “IV Encontro de Enfermagem Ortotraumatológica” e dos resultados 

não haverá lugar a recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

Em caso de dúvidas, envie email para: 

ivjornadasortotraumatologia@chts.min-saude.pt 
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