16ª REUNIÃO NACIONAL AEOP
Espinho, 25 a 27 Maio 2023
REGULAMENTO do PRÉMIO de ePOSTERS
A Associação de Enfermagem Oncológica Portuguesa irá atribuir o

Prémio ePoster AEOP

ao melhor trabalho apresentado sob a forma de POSTER na 16ª Reunião Anual.

Regulamento
1.

Os trabalhos devem ser no âmbito da Enfermagem Oncológica;

2.

Os trabalhos terão de ser submetidos em formato eletrónico a disponibilizar pela
AEOP:

3.

Os autores não podem fazer parte da Comissão Científica;

4.

Cada trabalho só pode ser apresentado numa só categoria. Não pode concorrer
com o mesmo trabalho na categoria trabalhos de Investigação, Boas Práticas e na
categoria dos e-Posters. Cada proposta de trabalho, deverá ser composta no
máximo por quatro elementos;

5.

Os ePosters são efetuados em formato eletrónico de forma a serem apresentados
exclusivamente na APP da Reunião e devem OS RESUMOS serem enviados até
2 de Maio de 2023.

6.

A seleção dos Resumos propostos a ePoster terá lugar até ao dia 15 de Maio de
2023.

7.

Os autores serão informados por correio eletrónico até 18 Maio sobre a aceitação

ou não do trabalho. A avaliação pela comissão científica atende aos seguintes critérios:
8.

Todos os autores dos trabalhos terão de estar inscritos na Reunião para terem

acesso ao certificado;
a.

Apresentação gráfica apelativa;

b.

Conteúdo científico/clínico relevante;

c.

Clareza da informação;

d. Aplicabilidade/relevância para a prática clínica;
e.

Legibilidade;

f.

Apresentação e discussão do e-Poster com a comissão científica (3
minutos apresentação) durante o intervalo da manhã e ou tarde:
apresentação com domínio do conteúdo do trabalho.

g.

Atualidade (se na elaboração do resumo/trabalho usa referências
atuais – últimos 5/10 anos).

9.

h. Compromisso de que o trabalho nunca auferiu de nenhum outro
prémio, apresentado em reunião/congresso cientifico.
Os trabalhos submetidos neste formato, serão disponibilizados em formato
digital na app oficial da Reunião Anual da AEOP.

10.

Será selecionado 1 trabalho para a melhor publicação sob a forma de ePoster.
O prémio AEOP a atribuir:
1º Prémio: 300 euros

11.

A seleção do melhor Póster será efetuada pelo júri da comissão científica da
Reunião a partir dos ePosters enviados.

12.

Das decisões tomadas pelo júri não cabe recurso.

13.

A entrega simbólica do prémio realiza-se na sessão de encerramento da Reunião.

14.

Não haverá exposição de Póster em papel.

Para qualquer esclarecimento, poderá utilizar o e-mail secretariado@aeop.pt

Revisão realizada em outubro 2022 pela comissão científica AEOP 16.
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