SIMPÓSIO DE ENFERMAGEM EM NEUROLOGIA 2019
REGULAMENTO COMUNICAÇÕES ORAIS E PÓSTERS
1. Os resumos dos posters e comunicações orais deverão ser concisos, contendo: título,
introdução, objetivos e métodos, resultados, discussão, conclusões e bibliografia (de
acordo com as normas da APA 6ªedição).
2. As normas para a criação dos posters podem ser consultadas em normas e-posters. Os
posters devem ser enviados até ao dia 12 de novembro, pelas 14:00, no seguinte link:
envio e-posters.
3. Características do póster: Elementos obrigatórios: Referência ao Simpósio; Nome dos
autores (pelo menos o primeiro e o último); Instituição e local de trabalho; Título,
Introdução, Objetivos, Resultados, Conclusão e Referências bibliográficas.
4. A comunicação oral não deverá ultrapassar 10 minutos (cerca de 10 slides). A
apresentação do póster não deverá ultrapassar os 5 minutos.
5. Os autores deverão comparecer no auditório 10 minutos antes da apresentação das
comunicações ou pósters para proceder à alocação da mesma nos dispositivos
audiovisuais.
6. Serão certificados todos os autores inscritos no evento que participem com a
apresentação de uma comunicação oral ou póster e serão premiados os melhores.
7. A ordenação dos trabalhos é da total responsabilidade do júri de avaliação e da sua
decisão não cabe recurso.
8. O prémio será atribuído, apenas, aos autores ou coautores que estiverem presentes na
sessão de encerramento. Se estes não estiverem presentes o respetivo prémio não
será entregue. A entrega dos prémios realizar-se-á no dia 13 de novembro de 2019,
pelas 16h30, durante a sessão de encerramento do simpósio.
9. As comunicações orais ou pósters cujo primeiro autor integre a Comissão Científica,
Organizadora, ou de Avaliação das comunicações orais não serão considerados para a
atribuição de prémios.
10. A data limite para candidatura dos resumos dos posters e comunicações orais será dia
6 de Novembro de 2019, para o e-mail: simposioneurologia2019@gmail.com. A
resposta de aceitação será efetuada até ao dia 8 de Novembro.
11. O autor principal tem de estar obrigatoriamente inscrito no Simpósio.

