
REGULAMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

COMUNICAÇÕES ORAIS * PÓSTERES 

Os resumos dos trabalhos aceites serão publicados na Revista online “RIIS” 

1. Os trabalhos submetidos deverão ser no âmbito da investigação em saúde, desenvolvidos 

nas áreas temáticas que compõe o programa da conferência. As comunicações orais integram 

o programa final da “VI Conferência Internacional de Investigação em Saúde”. 

Áreas Temáticas: 

· Saúde Global 

· Educação em Saúde 

· Saúde da Família e Comunidade 

· Resposta aos Processos de Saúde/Doença 

· Sistemas e Tecnologias da Informação em Saúde 

· Realidade Virtual e Simulação 

2. Os autores: 

· · O apresentador do trabalho deve estar inscrito no evento, devendo ser o 1º autor ; 

· Cada participante apenas poderá ser autor no máximo de 7 comunicações e ser 

apresentador de 2. 

3. A estrutura do resumo: 

· Nome completo e afiliação de todos os autores. Morada, email e contacto telefónico do 

1º autor; 

· Título: máximo 12 palavras. Escrito em português, inglês e espanhol. 

· Resumo: de 250 a 500 palavras. Deve incluir a divisão pelas seguintes 

secções: enquadramento, objetivos, metodologia, resultados e conclusão. Escrito em 

português ou inglês ou espanhol. 

· Palavras-chave: máximo 4, escritas em português, inglês e espanhol. Devem estar 

transcritas de acordo com os descritores MeSH (disponível 

em http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html e/ou http://decs.bvs.br/). 
 

4. Datas 

· Os resumos dos trabalhos deverão ser enviados até 28 de fevereiro de 2023 (NOVA 

DATA) através da página web: Submissões > Formulário; 

· A decisão da Comissão Científica será divulgada por e-mail ao 1º autor até ao dia 10 

de março de 2023; 

· A inscrição na conferência deverá ser efetuada até ao dia 20 de março de 2023, sob 

pena de ser rejeitada a submissão, caso este princípio não se verifique. 

5. Apresentação dos trabalhos: 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nlm.nih.gov%2Fmesh%2FMBrowser.html&data=05%7C01%7Cinformatica%40essnortecvp.pt%7C06e6b91cff1548240aea08dacd7420e0%7C2036b4c167434125b28de58563934327%7C0%7C0%7C638048195900497096%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C7000%7C%7C%7C&sdata=zr0NnvBrn880r85t28krAzON1sBVKX1OQIzJYgIdeaw%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdecs.bvs.br%2F&data=05%7C01%7Cinformatica%40essnortecvp.pt%7C06e6b91cff1548240aea08dacd7420e0%7C2036b4c167434125b28de58563934327%7C0%7C0%7C638048195900497096%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C7000%7C%7C%7C&sdata=ptJB67tQIikqBqJPIqjPiE2tn9PX%2FuvMZL6rvcrIINg%3D&reserved=0


A duração máxima da apresentação da comunicação oral é de 15 minutos, sendo integrada em 

mesa a definir pela comissão científica, no âmbito do programa geral da VI Conferência 

Internacional de Investigação em Saúde. 

Os pósteres devem estar expostos nos dias 20 e 21 de abril de 2023. Os autores deverão 

encontrar-se juntos dos mesmos nos intervalos da conferência, no dia 20, para esclarecimento 

de dúvidas à comissão científica. 

Os pósteres devem ter as dimensões máximas de 1,20 x 0,80 metros e o texto deve ser visível 

a 1,50 metros de distância. 

A Comissão Científica poderá sugerir a alteração da modalidade de apresentação 

(comunicação oral/poster). 

Dos resumos aceites, os autores poderão propor um artigo completo para publicação em 

revista científica. O texto integral das Comunicações Orais e Pósteres deve ser enviado, caso 

tenha interesse na sua publicação, até 28 de fevereiro de 2023. Os artigos completos serão 

publicados na Revista RIIS – Ver regulamento em http://www.esenfcvpoa.eu/wp- 

content/uploads/2018/03/Normas-de-publica%C3%A7%C3%A3o-da-revista_RIIS_fev18-1.pdf 
 

6. Atribuição de Prémios 

São atribuídos 2 (dois) prémios. 

A atribuição de 1 (um) prémio à melhor Comunicação Oral que consiste na oferta de: 

- montante equivalente a 5 ECTS em formação na ESSNorteCVP e 

- 1 (uma) inscrição na VII Conferência Internacional de Investigação em Saúde (2025). 

A atribuição de 1 (um) prémio ao melhor Poster que consiste na oferta de: 

- 1 cheque livro 

- 1 (uma) inscrição na VII Conferência Internacional de Investigação em Saúde (2025). 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.esenfcvpoa.eu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2FNormas-de-publica%25C3%25A7%25C3%25A3o-da-revista_RIIS_fev18-1.pdf&data=05%7C01%7Cinformatica%40essnortecvp.pt%7C06e6b91cff1548240aea08dacd7420e0%7C2036b4c167434125b28de58563934327%7C0%7C0%7C638048195900497096%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C7000%7C%7C%7C&sdata=%2B3HrMrxAtt6ZZiyjj8KuRfegmaa2DB14UJNf%2FOSHzK8%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.esenfcvpoa.eu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2FNormas-de-publica%25C3%25A7%25C3%25A3o-da-revista_RIIS_fev18-1.pdf&data=05%7C01%7Cinformatica%40essnortecvp.pt%7C06e6b91cff1548240aea08dacd7420e0%7C2036b4c167434125b28de58563934327%7C0%7C0%7C638048195900497096%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C7000%7C%7C%7C&sdata=%2B3HrMrxAtt6ZZiyjj8KuRfegmaa2DB14UJNf%2FOSHzK8%3D&reserved=0

