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Datas importantes 
15 Setembro 2017: Encerramento do período de submissão de resumos
22 Setembro  2017: Informação sobre a avaliação dos resumos submetidos
25 Setembro 2017: Encerramento do primeiro período de registo 
06 Outubro  2017: Encerramento do último período de registo 
17 Outubro 2017: Seminário Internacional

Seminário Internacional
Educa&Care: Formação de
profissionais para 
melhorar a qualidade da 
intervenção dos
cuidadores informais
17 de outubro de 2017
Departamento de Educação e Psicologia 
da Universidade de Aveiro



Seminário Internacional Educa&Care: 
Formação de profissionais para melhorar 
a qualidade da intervenção dos 
cuidadores informais

17 OUTUBRO

09:00 – 09:30 Sessão de Abertura

09:30 – 11:00 Apresentação do Projeto Educa&Care e Discussão

11:00 – 11:30 Intervalo

11:30 – 12:30
Conferência– “Educate for Health: Challenges for the Next Century” 
Sanna Salanterä, University of Turku
Discussão

12:30 – 14:00 Almoço

14:00 – 16:00
Simposium I- Formação no Ensino Superior para capacitação dos CI
Simposium II – Programas de Intervenção dirigidos a CI
Simposium III - Prestação de Cuidados à Pessoa Dependente no Autocuidado

16:00 – 16:30 Intervalo

16:30 – 17:00 Síntese e Discussão dos Simpósios

17.00 – 18:00 Sessão de Posters

18:00 – 18:30 Sessão de Encerramento

O seminário internacional “Formação de profissio-
nais para melhorar a qualidade da intervenção dos 
cuidadores informais” irá decorrer no Departa-
mento de Educação e Psicologia da Universidade 
de Aveiro (Portugal) no dia 17 de outubro de 2017. 
Este seminário realiza-se no contexto do Projeto 
Educa&Care (http://educacare.web.ua.pt/), subsi-
diado pela Fundação Calouste Gulbenkian, tendo 
como instituição coordenadora a Universidade de 
Aveiro (Departamento de Educação e Psicologia 
(DEP), Centro de Investigação Didática e Tecnologia 
na Formação de Formadores (CIDTFF), Escola Supe-
rior de Saúde (ESSUA)), e como instituição parceira  
a Escola Superior de Enfermagem do Porto (ESEP).

Objetivo geral 
Divulgar, partilhar e discutir conhecimentos e ex-
periências sobre a formação de profissionais para 
capacitar cuidadores de pessoas com dependên-
cia no autocuidado.

Público-alvo 
Docentes de Instituições do Ensino Superior da 
área da saúde e da educação; investigadores; pro-
fissionais de saúde e estudantes.

Eixos temáticos

I  Formação no Ensino Superior para capacitação dos cuidadores informais (CI) 

II  Programas de Intervenção dirigidos a CI 

III  Prestação de Cuidados à Pessoa Dependente no Autocuidado

Submissão de Resumos
Os autores devem submeter os seus resumos (para comunicações ou posters) para o Sem-
inário Internacional Educa&Care: Formação de profissionais para melhorar a qualidade da in-
tervenção dos cuidadores informais, até ao dia 15 de setembro de 2017 às 23:59 horas, através 
do e-mail: dep-educacare.seminar@ua.pt com o assunto AbstractE&CSeminar, de acordo 
com as informações presentes, disponíveis em: http://educacare.web.ua.pt/index.php/edu-
cacare-international-seminar/ e após efetivação do registo através do formulário online, dis-
ponível em: http://educacare.web.ua.pt/index.php/registration-form/.

Regulamento
1 – As propostas de submissão de trabalhos (em formato de comunicação oral ou poster), deverão 

refletir trabalhos originais, não tendo sido apresentadas noutros contextos.
2 – O resumo a ser submetido deve enquadrar-se num dos três eixos temáticos do Seminário.
3 – O resumo pode ser submetido em língua portuguesa, espanhola ou inglesa.
4 – O resumo deve ter no máximo 350 palavras.
5 – O resumo deva ser apresentado de acordo com o template disponibilizado. 
6 – Com a submissão do resumo deverá ser indicado o eixo temático em que o trabalho se insere.
7 – Com a submissão do resumo deverá ser indicado se o mesmo é proposto para comunicação ou poster.
8 – Os autores das comunicações orais ou por poster serão informados da sua aceitação, por e-mail, 

até ao dia 22 de setembro de 2017. 
9 – O autor que apresentará a comunicação deve estar inscrito no Seminário, pelo que, para o efeito, 

deve regularizar a inscrição até ao dia 15/09/2017 através do formulário on-line de inscrição, dis-
ponível em: http://educacare.web.ua.pt/index.php/registration-form/ 

10 – O tempo de apresentação deverá ser no máximo de 15 minutos (apresentações orais) e 5 minutos (posters).
11 – A avaliação dos resumos é da responsabilidade da Comissão Científica do evento.
12 – Os resumos aceites serão publicados em livro de resumos eletrónico com ISBN
13 – Será entregue um certificado por cada trabalho apresentado.
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