
 
III XORNADAS DE INVESTIGACIÓN PREGRAO DE ENFERMERÍA DE OURENSE,  II XORNADA DE

INVESTIGACIÓN PREGRAO DE ENFERMERÍA GALEGA: DENDE A EVIDENCIA CIENTÍFICA”.

I. INFORMACIÓN XERAL:

➢ Forma de Inscribirse nas Xornadas:
O alumnado egresado da Titulación de Enfermería de calquera das Universidades galegas
poderá inscribirse nas “III Xornadas de Inves#gación Pregrao de Enfermería de Ourense,
II Xornada de Inves#gación Pregrao de Enfermería Galega: Dende a Evidencia Cien-fica”.
Para facelo debes de u�lizar o formulario de inscrición que atoparás na páxina web da 
Escola Universitaria de Enfermería de Ourense h"p://euenfou.webs.uvigo.es/, 
cumprimentar tódolos datos e enviala a seguinte enderezo: 
escola.universitaria.enfermaria.ourense@sergas.es

➢ Prazos:
 INSCRICIÓN: Dende o 1 ó 30 de marzo  do 2020.
 PRESENTACIÓN COMUNICACIÓNS ORAIS: Dende o 1 ó 15 de marzo  do 2020.
 PRESENTACIÓN COMUNICACIÓNS A PÓSTER: Dende o 1 ó 15 de marzo  do 2020.

II. NORMAS PARA A PRESENTACIÓN DE COMUNICACIÓNS:

➢ Normas Xerais:
1)  Estar inscrito nas Xornadas.
2)  As  comunicacións  versarán  sobre  traballos  de  fin  de  grao  de  Enfermería,  defendidos  polo
alumnado/autor na súa Universidade.
3) O prazo máximo de envío dos resumos é o día 15 de marzo de 2020.
4) Cada resumo incluirá unha cabeceira cós seguintes datos:

 Título da comunicación
 Nome, apelidos e centro docente de tódolos autores.
 Nome do autor que vai a facer a presentación oral, no caso de comunicación oral ou

o que fará a defensa do Póster no caso de presentalo neste formato (O nome, o enderezo postal,
correo electrónico e teléfono)
5) A extensión máxima do resumo será de 300 palabras: O �po de letra Times New Roman,
tamaño 12, interlineado 1,5 e as marxes de 3 cm. O formato do documento será en procesador
de texto Libre Office.
6) Poderán presentarse en Galego ou en Castelán.
7) O texto deberá estruturarse nos seguintes apartados: Introdución, Obxec�vos,
Metodoloxía, Resultados e Conclusións.
8) Os resumos enviaranse por correo electrónico a:  
escola.universitaria.enfermaria.ourense@sergas.es
9) Farase constar a preferencia de exposición: Póster ou Comunicación Oral, podendo o Comité
CienFfico das Xornadas propor o cambio de formato en función da calidade dos mesmos.

➢ Normas para a presentación de comunicación póster:
 O tamaño será de 90 x 120 cm, debendo facerse en posición ver�cal.
 Os resultados presentaranse preferiblemente mediante gráficos ou táboas sempre que o

permita a metodoloxía empregada no estudo.


