Procedimentos para Submissão de Abstracts
O processo de candidatura de pósteres do 1º Congresso de Enfermagem de Reabilitação do
CHLN, será realizado através de uma plataforma de submissão de trabalhos. Este processo
irá acontecer em duas fases, sendo que numa primeira fase, o autor, deverá submeter o
abstract do trabalho, a avaliar pela Comissão Cientifica. Numa segunda fase, e pós aceitação
do abstract, o autor deverá submeter na mesma plataforma (utilizando as mesmas
credenciais: Login e Password) o póster digital, garantindo assim atempadamente a
apresentação dos mesmos nos ecrãs Interativos disponibilizados pelo Congresso.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS TRABALHOS:
•

Pelo menos um dos autores do Poster deverá ser detentor da Especialidade de
Enfermagem de Reabilitação e pelo menos um dos autores deverá estar inscrito no I
Congresso de Enfermagem de Reabilitação do CHLN;

•

Só serão aceites Pósteres em suporte digital;

•

Nenhum autor poderá pertencer à comissão organizadora ou científica do
congresso;

•

A apreciação, classificação e seleção dos Pósteres será da responsabilidade da
Comissão Científica, através de um Júri nomeado para o efeito;

•

Não serão aceites Pósteres que traduzam promoção comercial de determinada
marca, produto ou empresa;

•

Os critérios de seleção dos Pósteres inscritos são:
✓ Originalidade, criatividade, objetividade e clareza da linguagem;
✓ Rigor técnico e científico;
✓ Atualidade da informação apresentada;
✓ Contributo para a prática de Enfermagem de Reabilitação;
✓ Traduzir o desenvolvimento na área da Enfermagem de Reabilitação;
✓ Documentar ganhos em saúde ou acrescentar conhecimento na área
da Enfermagem de Reabilitação;
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CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ABSTRACT:
•
•
•
•
•

Formato WORD, docx em Português
Máximo de 500 palavras
Tamanho mínimo de letra 12.
Font de escrita, Arial (recomendado)
O documento WORD elaborado deverá ter os seguintes aspetos:
✓ Trabalho de Investigação: Introdução, objetivos, materiais e métodos,
resultados, discussão, conclusão;
✓ Caso Clínico: Descrição do caso clínico, discussão, conclusões,
contextualização com literatura científica;
✓ Revisão da Literatura: Introdução, materiais e métodos utilizados para a
pesquisa bibliográfica, resultados, conclusões.

NOTAS IMPORTANTES
•

É permitido a qualquer autor inscrever mais do que um Poster;

•

Não haverá lugar a apresentação oral, sendo apenas objeto de avaliação a
informação veiculada pelo Póster;

•

Um dos autores, inscrito no Congresso, deverá permanecer junto ao Póster no dia
13 de dezembro, durante o coffee-break das 11:00 às 11:30 horas;

•

O Póster selecionado pelo Júri, de acordo com os critérios de seleção identificados,
será anunciado na sessão de encerramento do Congresso, tendo lugar a atribuição
de um prémio. Não está contemplado o direito a recurso;

•

Os conteúdos apresentados serão da inteira responsabilidade dos autores;

•

O período de envio dos Abstracts será entre os dias 23 Outubro a 25 Novembro 2018;

•

O período de avaliação da comissão científica dos Abstracts será entre os dias 26
Novembro a 229 Novembro 2018;

•

Após a avaliação concluída, dar-se-á início à comunicação dos resultados;

•

Após o Abstract ser aceite, o período de envio dos Posters será entre os dias
30 Novembro e 08 Dezembro 2018;

•

Não deixe para os últimos dias, o envio dos abstracts, pois poderá ser mais difícil
efetuar o upload dos seus trabalhos, por congestionamento da plataforma.
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Para qualquer esclarecimento contacte com Catarina Carmelo – Eventos by Transalpino
através dos seguintes contactos:
o
211 316 527 / 915 093 450
ou
o
via e-mail: catarina.carmelo@eventosbyt.pt

COMO SUBMETER O SEU ABSTRACT
1. Aceder à ligação: http://transalpino-eventos.com/UserProfiles/Register
2. É obrigatório o preenchimento de todos os campos solicitados para realizar o registo
3. Após se registar, irá receber um email (no endereço que informou em
email/utilizador), a solicitar que confirme o seu registo
4. Após validação será enviado novo email, onde consta a password que deverá utilizar
para aceder à sua conta, em http://transalpino-eventos.com/Account/LogOn
5. Selecione o evento
6. Acione o ícone
7. Preencher todos os campos obrigatórios:
a. Tema Preferencial
b. Tema Alternativo
c. Formato preferencial ( Poster ou sem preferência)
d. Título do Trabalho – Português
e. Palavras-chave (Português)
f. Nome do Autor (participante que se propõe a apresentar o trabalho no congresso)
g. Nome dos Co-autores
h. Local de trabalho
8. Após o preenchimento de todos os campos, deve realizar o upload de cada um dos
respetivos documentos (Português), para tal deve utilizar:
a. Upload Abstract (Português), acionar procurar, e adicionar o documento
WORD com o abstract em Português

9. Acionar
10. O documento será gravado e apresentado em separado numa grelha abaixo.
a. Pode abrir os documentos, e verificar se estão corretos.
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POSSO SUBMETER MAIS QUE UM ABSTRACT
•

Sim pode, para tal basta replicar os passos acima descritos a partir do ponto 6.
Inclusive

•

Desta forma deverá depois visualizar todos os trabalhos submetidos para este
Congresso

COMO SUBSTITUIR O SEU ABSTRACT, DURANTE O PERIODO PERMITIDO DE SUBMISSÃO
•

Aceder à ligação: http://transalpino-eventos.com/Account/LogOn

•

Preencher com o seu login (endereço de email), e Palavra passe

•

Seleccione o evento para o qual submeteu o seu trabalho

•

Accione o ícone

correspondente ao seu trabalho o

Proceder às alterações, necessárias (Nome, Autor, Co-autores, Tema, etc….) o Realizar
novo upload de abstract (Português e/ou Inglês) o Accionar
o Pode abrir cada um dos documentos, e verificar se estão correctos •
Após o fecho da data de submissão, alterações não são permitidas

INFORMAÇÕES DE REGISTO
• Ao registar-se uma vez na plataforma, poderá vir submeter trabalhos para futuros
congressos e outro tipo de iniciativas, assim aconselhamos a:
o Guardar em local seguro a password enviada por email pela plataforma,
OU o Ao aceder á plataforma e onde aparece o seu email/utilizador
alterar a sua password para uma que lhe seja mais familiar.

Alertamos que caso realize este procedimento de alteração, não temos forma de recuperar a
password em caso de esquecimento da sua parte.
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