Submissão de Abstracts e atribuição de prémios nas IX Jornadas
Nacionais de Enfermagem Intensiva
12 e 13 de Outubro 2018

REGULAMENTO:
1- Os abstracts enviados para apresentação de
comunicações livres/pósteres nas IX Jornadas
Nacionais de Enfermagem Intensiva, deverão
ser submetidos através de um aplicativo
informático, recorrendo ao site da SPCI e
enviado para secretariaspci@gmail.com até
dia 01 de Outubro de 2018.
2- Existem Normas para o envio de abstract que
deve ser consultado e respeitado, antes de
qualquer submissão, sob pena do mesmo
poder ser rejeitado.
3- Após efetuada uma pré-avaliação pela
comissão científica, os abstracts aceites serão
ordenados e distribuídos entre comunicações
orais e pósteres, podendo os autores
consultar posteriormente essa tabela no site e
o autor será informados por email.
4- Os trabalhos serão alvo de avaliação pela
comissão científica, aquando da sua
apresentação nas jornadas.
5- O autor principal e palestrante da
comunicação oral ou póster tem que estar
inscrito nas jornadas.
6- A comissão científica terá em conta os
seguintes parâmetros na avaliação dos
trabalhos:
• Estrutura e conteúdo do resumo;
• Cumprimento das regras na elaboração e
apresentação dos trabalhos;
• Metodologia científica utilizada;
• Argumentação do autor nas questões
colocadas;
• Interesse técnico/científico na área da
Enfermagem Intensiva;
•Originalidade do tema;
• Contributos para a investigação

7- A apresentação em sala da comunicação oral
é de 10’ e a dos pósteres 5’.
8- Os pósteres não devem ser impressos, serão
apresentados em sala e alvo de avaliação.
9- Para além do reconhecimento científico dos
melhores trabalhos a comissão científica
atribui prémios à melhor comunicação oral e
ao melhor póster.
10- A atribuição de prémio resulta da maior
pontuação atribuída pela comissão científica
no reconhecimento científico.
11- Os prémios atribuídos são cheque livros.
12- Para além dos prémios habituais, poderão ser
atribuídas menções honrosas, se a comissão
científica assim o entender.
13- A atribuição dos prémios é da inteira
responsabilidade da comissão científica das
jornadas, podendo não atribuir qualquer dos
prémios se entender que os trabalhos não
reúnem qualidade mínima suficiente.
14- .Qualquer elemento da comissão científica
não deverá integrar os grupos de trabalho que
sejam candidatos a prémio, e deve igualmente
abster-se de classificar um trabalho em que
tenha tido qualquer tipo de colaboração, ou
tenha alguma relação de parentesco com
algum dos autores.
15- O certificado é atribuído ao autor principal e
aos co-autores das comunicações orais /
pósteres
16- A emissão dos certificados das comunicações
orais/ pósteres ficará a cargo do secretariado
das Jornadas, sendo disponibilizados
posteriormente por e-mail.

