REGULAMENTO PARA O CONCURSO DE POSTERS DE ENFERMAGEM VETERINÁRIA
O Hospital Veterinário Montenegro convida todos os Enfermeiros Veterinários e estudantes de
Enfermagem Veterinária submeterem resumos de Comunicação em Painel (ou Poster), para
apresentação no XVI Congresso Veterinário Montenegro.
As comunicações em eventos científicos têm vindo a assumir-se em todas as profissões como
o patamar que as dignifica e as eleva para além do cariz meramente profissional, em termos da
divulgação e partilha de conhecimentos, sendo objetivo da organização do Congresso Hospital
Veterinário Montenegro proporcionar este espaço de oportunidade, agora também à
Enfermagem Veterinária do nosso país.
Ao vencedor do Concurso Científico para melhor Comunicação em Painel (ou Poster) será
atribuído um prémio monetário de 350€.
Os prémios monetários serão atribuídos ao primeiro autor de cada um dos trabalhos vencedores
mediante a apresentação de recibo (ato isolado ou CAMV) passado à organização do
congresso.
Os resumos das Comunicação em Painel (ou Poster) submetidos dentro do prazo e aceites para
apresentação no congresso serão publicados na página web do congresso e participarão no
concurso científico, sendo avaliados pela Comissão Científica que determinará os trabalhos
vencedores.
Os resumos estarão disponíveis online na página web do congresso por um período de 3 anos
de forma a que possa haver um suporte para a validação curricular dessa participação.
Para assegurar uma adequada revisão científica, todos os resumos de Comunicação em Painel
(ou Poster) terão que ser submetidos até ao dia 15 de Dezembro de 2020 e, por cada resumo
submetido dentro do prazo, os autores receberão dois códigos para inscrição gratuita no evento,
sendo obrigatória, no mínimo, a participação presencial desses dois autores no evento, sob
pena do resumo vir a ser retirado da página web do congresso e retirado do concurso.
Os resumos enviados nesta fase de candidatura não poderão ter qualquer elemento que permita
a identificação dos seus autores, já que a Comissão Científica terá que proceder à avaliação
“cega” dos mesmos. Nesse sentido, seguem-se as normas para elaboração dos resumos das
Comunicações em Painel (ou Posters), as quais deverão ser escrupulosamente cumpridas por
todos os autores.
1.
Os trabalhos deverão ser apresentados por Enfermeiros Veterinários e/ou estudantes de
Enfermagem Veterinária. Os trabalhos apresentados por Médicos Veterinários e/ou estudantes
de Medicina Veterinária participarão num concurso específico com regulamento próprio.
2.

As Comunicações em Painel (ou Posters) a concurso deverão reportar:
- trabalhos experimentais ou de investigação recentes;
- resultados preliminares de trabalhos experimentais;
- revisão de casos clínicos ou trabalhos retrospetivos
- boas práticas na prestação de cuidados de enfermagem;
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- elaboração de protocolos de aconselhamento;
- elaboração e/ou aplicação de protocolos e técnicas de enfermagem,
- elaboração e/ou aplicação de protocolos e técnicas de higiene e cuidados do sistema
tegumentar;
- elaboração e/ou aplicação protocolos e técnicas de assepsia e higiene geral;
- relatos de casos clínicos se os mesmos representarem uma solução ou abordagem da
prestação de cuidados de enfermagem.

3.
Todos os dados apresentados deverão ser originais e da responsabilidade dos autores
da apresentação.
4.
Para que seja possível a apreciação cega dos resumos das Comunicações em Painel
(ou posters), a candidatura deverá ser feita por e-mail com 3 documentos distintos em anexo:
a) Um dos documentos (documento em formato PDF) deverá conter o resumo com o título
do trabalho e com a identificação dos autores/instituições a que pertencem. Deverá ser
gravado com o seguinte nome: “Título do trabalho – Resumo”. (Exemplo:
PLANEAMENTO PRÉ-CIRÚRGICO DA TÉCNICA DE AVANÇO DA TUBEROSIDADE
TIBIAL – COMPARAÇÃO DE DISTINTOS MÉTODOS - Resumo.) Este documento
deverá ter o formato final para publicação na página web do congresso e não será
disponibilizado à Comissão Científica na fase da avaliação.

b) Um segundo documento (documento em formato PDF) deverá conter apenas o título e
o resumo do trabalho (sem qualquer identificação dos autores ou instituições) em texto
corrido. Deverá ser gravado com o seguinte nome: “Título do trabalho - Avaliação”.
(Exemplo: PLANEAMENTO PRÉ-CIRÚRGICO DA TÉCNICA DE AVANÇO DA
TUBEROSIDADE TIBIAL – COMPARAÇÃO DE DISTINTOS MÉTODOS - Avaliação).
Este documento será disponibilizado à Comissão Científica para avaliação da
candidatura.

c) Um terceiro documento (documento em formato Word ou PDF) deverá conter o título do
trabalho e a identificação dos autores, bem como o nome completo do 1º autor, sua
morada, seu nº de telefone e contacto de correio eletrónico e deverá ser gravado com o
seguinte nome: “Título do trabalho - Autores”
5.
Os resumos descritos no ponto 4. B) deverão ser escritos em português, espanhol ou
inglês e deverão respeitar um limite máximo de 500 palavras e um máximo de 4 fontes
bibliográficas (norma APA). O título e o texto do resumo não devem conter informações que
possibilitem a identificação de autores/instituições. A primeira linha do resumo deverá ser
constituída pelo TÍTULO DA APRESENTAÇÃO em letras maiúsculas. O formato do resumo é
flexível mas deverá conter uma introdução onde se indique a relevância do tema e deverá ainda
conter informação sobre os objetivos do trabalho, metodologia, resultados e conclusões.
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6.

O envio dos 3 ficheiros deverá ser feito por uma mensagem de correio eletrónico para

ccenfermagem.civm@gmail.com
7.
O assunto da mensagem de correio eletrónico deverá ser “Submissão de resumo para
poster”.
8.

Não serão aceites resumos que não respeitem as normas previamente enunciadas.

9.

A data limite para apresentação dos resumos será 15 de Dezembro de 2019.

10.
A Comissão Científica irá proceder à avaliação dos resumos submetidos de forma a
selecionar os trabalhos aceites para apresentação oral no XVI Congresso Internacional
Veterinário Montenegro.
11.

A decisão da Comissão Científica poderá ser:



Aceite a concurso como Comunicação em painel (Poster).
Recusado

12.
Os autores dos trabalhos serão contactados pelo Presidente da Comissão Científica até
ao dia 21 de Janeiro de 2020 e informados da decisão final.
13.
Atendendo à necessidade de avaliação e seleção por parte da Comissão Científica de
todos os resumos recebidos, não será aceite a concurso nenhum resumo de Comunicação em
Painel (ou Poster) submetido após essa data.
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