REGULAMENTO
PÓSTERS e COMUNICAÇÕES LIVRES
Nos dias 31 de março e 01 de abril de 2017, a Sociedade Portuguesa de Enfermagem Oncológica (SPEO)
vai acolher nas instalações do Hospital de Braga (HB) o 10º CONGRESSO NACIONAL DE ENFERMAGEM
ONCOLÓGICA: “Inovação e Multidisciplinariedade: garantia da qualidade dos cuidados em oncologia”.
Organizado pela SPEO, pretende-se que este encontro seja um fórum de discussão científica nas áreas da
Prevenção, Diagnóstico, Tratamento e Cuidados Paliativos em Oncologia, privilegiando o debate sobre o
estado da arte e o seu enquadramento nas políticas de Saúde.
Gostaríamos de convidar todos os profissionais da prestação de cuidados, da investigação e do ensino das
áreas da saúde, bem como profissionais de áreas científicas afins, que trabalhem para a melhoria da
saúde nos diferentes contextos de atividade a participarem neste Congresso.
Com o intuito de partilhar as suas ideias, resultados de investigações e experiência sobre saúde,
contribuindo para o desenvolvimento das práticas, educação e investigação, incentivamos a submeterem
um resumo de 250 palavras em português. São considerados como tópicos do congresso:


Prevenção da doença oncológica;



Diagnóstico da doença oncológica;



Tratamento da doença oncológica;



Cuidados Paliativos em Oncologia;



Qualidade de vida do doente oncológico;



ID&T – investigação, desenvolvimento e tecnologia em Oncologia.

Salienta-se que os trabalhos aceites serão publicados na Revista “EVIDÊNCIAS”.

Processo de Revisão
 Serão sujeitos a revisão todos os resumos submetidos dentro dos prazos definidos e de acordo
com as normas apresentadas.


Cada um dos trabalhos submetidos será revisto por 2 revisores, elementos da Comissão
Científica, que não terão acesso aos dados referentes ao/s autor/es do mesmo (double blindreview).



A versão inicial do documento com o trabalho submetido para avaliação pela Comissão Científica
não deve ter incluídas informações que possibilitem a identificação dos autores (nome e
afiliações). Essas informações deverão ser incluídas somente na versão final da comunicação.
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Após terminado o processo de revisão, o autor sinalizado para contacto será informado acerca
da aceitação ou rejeição do trabalho submetido. Em ambas as situações os comentários dos
revisores serão disponibilizados para consulta.



Em caso de aceitação, os autores deverão atender às recomendações de melhoria e submeter a
versão final do trabalho até ao limite da data definida. Não ocorrendo a consideração das
recomendações feitas pelos revisores e respetivas alterações, a Comissão Organizadora reservase o direito de não integrar esses trabalhos nas atas do congresso.



A versão final dos trabalhos (versão para publicação) deverá seguir igualmente as normas
apresentadas e deverá conter os dados dos autores (nome, instituição e email).

A participação pode assumir um dos seguintes formatos:
Comunicação oral


Os autores devem indicar em qual dos tópicos propostos se integra a sua comunicação.



A Comissão Científica do congresso poderá sugerir a mudança de tópico.



Este formato é limitado a 15 minutos para apresentação e 5 minutos de discussão.

Comunicação em Poster


Os autores devem indicar em qual dos tópicos propostos se integra a sua comunicação.



A Comissão Científica do congresso poderá sugerir a mudança de tópico.



Os posters devem estar no formato vertical (altura: 120cm; largura: 90cm).



Os materiais necessários para afixar os posters serão fornecidos pelos organizadores.



Serão afixados pelos autores no local e horários definidos pela organização.



A apresentação oral dos posters é limitada a 5 minutos e 5 minutos de discussão.

Submissão de Resumos


Os resumos têm de ser submetidos em língua portuguesa.



Os resumos são submetidos através do formulário disponível na página do Congresso.



Os resumos devem ser originais e estruturados do seguinte modo: Introdução, objetivos,
método, desenvolvimento, discussão, conclusão e bibliografia.



Todos os resumos recebidos serão avaliados pela Comissão Científica, através do processo de
blind review – cada resumo será avaliado, no mínimo, por dois revisores.



Os autores são responsáveis pelo conteúdo das suas apresentações.



Um dos autores será o orador da comunicação, tal como indicado no formulário de candidatura,
e deverá efetuar a sua inscrição e pagamento até à data limite de 22 março de 2017.



Cada participante não poderá ser orador de mais do que duas comunicações/posters.



A Comissão Científica do congresso poderá sugerir a alteração da modalidade da apresentação
(comunicação/poster).

PRAZOS


Data limite para submissão de resumos: até 02 março de 2017.



Data limite de comunicação da decisão: Os autores serão informados da decisão até 20 março de
2017.

CERTIFICADO DE APRESENTAÇÃO


Será emitido um certificado para todas as comunicações apresentadas.

AVISOS


Pelo menos um dos autores dos trabalhos aceites terá de se inscrever no Congresso e pagar a
sua inscrição até 22 março de 2017.



Caso o pagamento da inscrição não seja efetuado dentro do prazo estipulado, os trabalhos serão
eliminados do programa.



Serão premiadas a melhor Comunicação Oral e o melhor Poster.

MODELO DE SUBMISSÃO: ver site
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