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Normas de apresentação e critérios de apreciação por pares 

Instructions for submission of abstracts and criteria for peer review 

Critérios e normas de apresentação e seleção de resumos 
1. Os trabalhos apresentados devem ser originais. 

 Presentations must be original. 

2. O estudo deve situar-se na enfermagem.  

The reported study should be either within the discipline of nursing. 

3. Cada autor poderá, no máximo, propor três trabalhos.  

Maximum number of presentations by each author: three. 

4. Existem duas modalidades de apresentação: comunicações livres (15 minutos) e posters (5 

minutos).  

There are two presentation modalities initiated by the participant: oral presentation or poster 

presentation.  

5. Os resumos devem ser apresentados em inglês. Poderá anexar uma versão em português, 

espanhol ou francês.  

Abstracts must be presented in English. The author can send a copy in Portuguese, Spanish or 

French. 

6. A data de envio dos resumos é até dia 31 de Janeiro de 2017.  

Last date to send abstracts in is January 31, 2017. 

7. Os resumos não devem exceder as 250 palavras e, devem ser escritos na folha de resumos. 

Abstracts cannot exceed 250 words and must be  written in the appropriate form for abstracts 

8. Os resumos devem incluir o enquadramento conceptual, o problema de investigação, o método 

(tipo de estudo; participantes; procedimentos metodológicos de colheita e análise de dados; 

aspetos éticos); resultados e conclusões.  

Abstracts must include conceptual framework, research problem, method (study type; 

participants; data collection and analysis procedures; ethical issues); outcomes and conclusions. 

9. Os resumos e todas as dúvidas processuais devem ser enviados para investigaenf@gmail.com. 

Abstracts and clarification issues should be directed to investigaenf@gmail.com. 
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10. A seleção de resumos será da responsabilidade da comissão científica, podendo esta alterar a 

modalidade de apresentação.   

Abstracts will be peer reviewed by scientific committee members, that can decide to alter the 

presentation modality.  

11. A aceitação ou recusa dos resumos será comunicada ao primeiro autor até 15 de Fevereiro. 

Information about acceptance or rejection of abstracts will be sent to the first author before 

February 15, 2017. 

12. Se o resumo for aceite, o primeiro autor deve estar inscrito no evento até 30 de Março de 2017 

e, presente para expor o trabalho. 

 If the abstract is accepted, the first author must register for the event until March 30, 2017 and 

is expected to be present. 

13. O primeiro autor deve responsabilizar-se por todas as despesas relacionadas com a sua viagem, 

inscrição no/s eventos científicos. E, se até 30 de Março de 2017 não for feita a inscrição os 

resumos serão eliminados do programa. 

The first author is responsible for all the travel expenses and registration. If, until May 30, 2017 

registration is not completed, the abstracts will be eliminated from the program.  

14. Os posters devem ser impressos, legíveis a uma distância de 1,50 metros e não devem exceder 

120x90 cm.  

Posters must be printed and readable at a distance of 1,50 meters and must not exceed 120x90 

cm. 

15. A APE reserva-se o direito de publicar em e-book os resumos e comunicações efetuadas.  

The Portuguese Nurses Association reserves the right to publish an e-book with the full paper 

presentations, including the abstract. 

16. Para outras informações complementares consulte a APE: http://www.apenfermeiros.pt/ ou 

contacte através do e-mail para investigaenf@gmail.com.  

For further information please use the Association’s site: http://www.apenfermeiros.pt/ or 

contact by e-mail to investigaenf@gmail.com.  
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