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ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES ORAIS E 
PÓSTERES 

 

A ULSM convida todos os enfermeiros a participar nas jornadas “ Defende a 

Amamentação: Educa e Apoia” e a submeterem os seus estudos /trabalhos/projetos 

através de comunicações orais ou pósteres. 

Para tal devem atender às seguintes regras:   

1. Condições de Participação:  

a) As apresentações devem corresponder aos temas do programa e inseridos nas 

áreas de enfermagem Saúde Materna e Obstétrica/ Saúde Infantil e Pediátrica  

b) As comunicações orais /pósteres devem demonstrar enquadramento nos 

padrões de qualidade dos cuidados especializados em enfermagem de saúde 

materna e obstétrica/saúde infantil e pediátrica 

c) Não serão aceites trabalhos cujos autores ou coautores sejam membros das 

Comissões organizadoras das Jornadas.  

d) Só serão admitidos trabalhos cujos autores estejam inscritos nas jornadas  

e) Todos os resumos deverão ser submetidos para o e-mail: 

semana.amamenta2022@ulsm.min-saude.pt até às 23h59m do dia 26 de 

setembro de 2022.  

2. Orientações específicas para as Comunicações Orais e Pósteres:  

a) O resumo deve ser redigido em português, tipo de letra “calibri”, letra tamanho 

12, espaçamento a 1.5.  

b) O resumo deverá conter um máximo de 700 palavras, para apresentar o título, 

introdução, objetivos, metodologia, resultados, conclusão (não inclui as 

referencias bibliográficas). 
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c) Deve ter a identificação dos autores sinalizando aquele que será o apresentador 

da comunicação: nome completo, contacto telefónico, endereço de correio 

eletrónico e local de trabalho;  

d) As apresentações das comunicações orais (em formato PowerPoint) e dos e-

pósteres (em formato PDF) devem ser enviados até ao dia 30 de Setembro de 

2022.  

e) Cada apresentação das comunicações orais dispõe no máximo de 10 minutos; 

Para os pósteres o tempo disponível será de 5 minutos;  

f) A apresentação das comunicações orais deve ser realizada em formato 

eletrónico, compatível com o Microsoft Office PowerPoint; 

g) Os pósteres deverão ser concebidos no formato eletrónico, diapositivo único, 

que permita a sua projeção em sistema multimédia; 

h) Os autores devem confirmar com o técnico de informática se a sua comunicação 

oral / póster se encontra no ambiente de trabalho do computador antes do início 

das apresentações.  

3. Avaliação dos Resumos e Apresentações  

Cabe à Comissão Científica das jornadas apreciar os resumos enviados e decidir 

quanto à sua aceitação, recusa ou eventual proposta de alteração da 

comunicação oral ou póster. Cabe igualmente à Comissão Científica das 

jornadas avaliar as apresentações  

O autor ou autores da comunicação oral / póster será informado da decisão da 

Comissão Científica (aceitação/recusa ou eventual proposta de alteração da 

comunicação oral ou póster), por e-mail, até ao dia 29 de Setembro de 2022.  

No caso de aceitação, serão indicadas a data e hora da apresentação até ao dia 

30 de Setembro de 2022.  



 
 

Página 3 de 3 
 

A referida avaliação será feita contemplando os seguintes critérios: 

a. Respeito pelas regras referidas no ponto 1 e 2.   

b. Interesse do tema para a enfermagem de saúde materna e obstétrica e saúde 

infantil e pediátrica 

c. Criatividade e inovação 

d. Qualidade da redação e rigor científico da proposta 

e. Aplicabilidade e impacto dos resultados   

f. Qualidade da discussão nomeadamente:  

 Postura e linguagem do apresentador;  

 Objetividade e clareza na exposição dos conteúdos;  

 Argumentação na discussão da apresentação;  

g) Respeito pelo tempo definido para as apresentações  

4. Atribuição de Prémios  

Será atribuído um prémio (a definir) à melhor comunicação oral e ao melhor 

póster no final das jornadas  

Serão ainda atribuídos certificados às três melhores comunicações orais e aos 

três melhores pósteres.  

Os prémios serão atribuídos, apenas, caso os autores e/ou coautores estejam 

presentes na sessão de entrega de prémios.  

 

Para qualquer informação deverá contatar a comissão científica pelo contacto  

semana.amamenta2022@ulsm.min-saude.pt 
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