À semelhança do que tem acontecido nas edições anteriores das Jornadas de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, esta
4ª edição - que decorrerá nos dias 21 e 22 de novembro de 2019 no Centro Cultural de Chaves em Chaves - vai incluir um espaço
para exposição de e-pósteres e uma sessão para a apresentação de comunicações orais.
Este espaço tem como objetivo divulgar boas práticas e experiências inovadoras no âmbito da integração de cuidados. Os
e-pósteres e as comunicações orais poderão abordar um vasto leque de temáticas, incluindo questões relacionadas com o desenvolvimento de atividades. Tendo em conta o tema das jornadas, serão valorizadas as comunicações que envolvam equipas multidisciplinares e/ou abordem os desafios da integração de cuidados. Podem participar os todos profissionais das unidades de saúde
e estudantes do ensino superior.

Normas de Admissão de Resumos
1. Os resumos dos e-pósteres e comunicações orais deverão ser submetidos até ao dia 3 de novembro de 2019 (23:59 hora de
Portugal Continental), através de formulário informático .
2. É condição imprescindível para a apresentação de um e-póster ou comunicação oral, a inscrição de pelo menos um autor no
encontro.
3. Os trabalhos devem ser originais e preferencialmente alinhados com o tema das 4 as Jornadas de Saúde.
4. Os resumos não devem exceder as 250 palavras e não devem incluir figuras, gráficos ou quadros (reservados apenas para os epósters e comunicações orais).
5. Os resumos devem ser submetidos em língua portuguesa.
6. Os resumos devem ser estruturados de acordo com a área temática, com os seguintes tópicos:
Investigação – introdução, objetivo(s), metodologia, resultados e discussão;
Revisão de tema – introdução, objetivo(s), metodologia, resultados e discussão;
Relato de caso - enquadramento, descrição e discussão;
Relato de prática – enquadramento, descrição e discussão;
Melhoria contínua da qualidade - justificação, objetivo(s), metodologia, resultados e discussão.
7. A área de dados da candidatura deverá conter o(s) nome(s) do(s) autor(es) e o contacto telefónico e o e-mail do(a) 1º autor(a).
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8. Os autores não poderão fazer parte das Comissões (Organizadora ou Científica) das 4 as Jornadas.
9. Serão excluídos resumos enviados em suporte diferente do referido anteriormente ou fora do prazo anteriormente assinalado.
10. O título do e-póster/comunicação oral, assim como o texto do resumo, não deve conter a identificação dos autores ou das
equipas de saúde, sob pena de exclusão do mesmo. Esta identificação deve ser feita apenas no espaço indicado para o efeito.
11. Os resumos serão objeto de uma apreciação científica prévia, sendo comunicada a deliberação, por correio eletrónico, ao primeiro autor, até ao dia 11 de novembro de 2019.
12. As apresentações relativas aos e-pósters deverão

ser enviadas até

ao dia 20 de novembro

para o

e-mail: ivjornadas.saude@arsnorte.min-saude.pt, em suporte informático (apenas em PDF).
13. As apresentações relativas às comunicações orais deverão ser enviadas até ao dia 20 de novembro para o
e-mail: ivjornadas.saude@arsnorte.min-saude.pt, em suporte informático (apresentação PPT ou PDF).
14. A apresentação do e-póster decorrerá no horário comunicado ao autor, que dispõe de 3 minutos, seguidos de 2 minutos de
discussão.
15. A apresentação da comunicação oral decorrerá no horário comunicado ao autor, que dispõe de 8 minutos, seguidos de 2 minutos de discussão.
16. Os certificados serão enviados para o email fornecido aquando da candidatura, após a conclusão do evento.
17. Após o evento, as apresentações das comunicações orais e os e-pósters irão ser disponibilizados no website das jornadas.

Prémios e Júri
1. Foi constituído um júri de seleção e avaliação dos e-pósteres e comunicações orais.
2. O júri é soberano e as suas decisões não são passíveis de recurso.
3. A composição do júri é da responsabilidade da Comissão Científica das “4as Jornadas de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro”.
4. Será atribuído um prémio para o melhor classificado.
5. O anúncio do prémio e entrega do respetivo certificado será realizado na cerimónia de encerramento das “4as Jornadas de Saúde
de Trás-os-Montes e Alto Douro”.
6. O prémio poderá ser reclamado até ao dia 15 de dezembro de 2019.
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