
REGULAMENTO DO CAGEDE 

 

O CAGEDE – Curso Anual de Gastrenterologia e Endoscopia Digestiva para Enfermeiros- rege-

se pelos princípios que estão definidos neste regulamento sendo alvo de alteração quando a 

Comissão Organizadora ou a Direção do Núcleo de Gastrenterologia dos Hospitais Distritais 

(NGHD) considerarem relevantes. 

O CAGEDE depende da Direção do NGHD e é realizado anualmente, decorrendo no dia que 

precede ou no primeiro dia da reunião anual do NGHD 

 

LOCAL E DATA 

Será realizado no mesmo local, no dia que precede ou no primeiro dia da reunião anual do 

NGHD, geralmente outubro ou novembro 

DURAÇAO 

O CAGEDE é um curso intensivo que será realizado num dia, com a duração aproximada de 

10hr. 

Inicio às 9.00 e encerramento previsto para as 19 horas 

 

ESTRUTURA ORGANICA DO CURSO 

A organização anual do CAGEDE esta dependente da comissão organizadora, devendo ser 

apresentado o programa durante uma reunião da direção, para discussão e aprovação previa 

do mesmo. 

 

O CAGEDE é constituído pelos seguintes órgãos: 

a) Comissão Organizadora 

Tem como função elaborar anualmente um programa científico que vá de encontro às 

necessidades e aos interesses dos enfermeiros que trabalhem em serviços ou unidades de 

gastrenterologia ou endoscopia digestiva, delinear estratégias de organização, implementar e 

divulgar o CAGEDE 

Idealmente, devem integrar a comissão organizadora até 8 elementos: 7 enfermeiros, um ou 

mais com experiencia em organizações de Cursos anteriores e os restantes enfermeiros 

pertencentes às instituições onde se vão realizar as próximas reuniões anuais do NGHD; um 

médico por convite da Direção do NGHD. 

 

b) Comissão Científica 

A comissão cientifica deve selecionar os trabalhos enviados para apresentação no CAGEDE, 

garantindo que os mesmos apresentam rigor cientifico e que dignificam a enfermagem. 



No dia da realização do CAGEDE deve escolher o melhor trabalho científico, ao qual será 

atribuído um premio 

A Comissão científica é composta por quatro elementos a definir previamente pela comissão 

organizadora. 

Individualmente cada membro da comissão cientifica não exercera a plenitude da sua função 

quando avaliar uma apresentação de que seja co-autor ou que pertença à sua instituição, 

abstendo-se de votar. 

 

ESTRUTURA FUNCIONAL 

 

O CAGEDE assenta em quatro pilares que são os assuntos temáticos do curso e são 

simultaneamente a essência deste: 

a) Endoscopia 

b) Hepatologia 

c) Gastrenterologia 

d) Qualidade 

Os assuntos deverão ser apresentados por esta ordem, cada um deles deve ser constituído por 

dois a três temas teóricos, ministrados por profissionais com experiencia na área, e dois ou três 

temas direcionados para a pratica diária da enfermagem 

Cada tema terá a duração de vinte minutos, doze minutos para apresentação do trabalho e oito 

minutos para a discussão. 

As apresentações, caso os autores permitam, serão publicadas no site do NGHD em tempo útil 

para que possam ser acompanhadas online durante o curso 

Todas as mesas terão um moderador que fomentará a discussão dos trabalhos apresentados. 

 

Poderão, igualmente, constituir parte integrante da estrutura do curso, Workshops versando 

aspetos práticos da atividade em gastrenterologia/endoscopia digestiva e Simpósios 

patrocinados pela Indústria farmacêutica. 

 

PROGRAMA 

 

O esboço do programa do CAGEDE será discutido na primeira reunião do ano da direção do 

NGHD (janeiro). Para esta reunião inicial serão convidados os elementos da comissão 

organizadora, da comissão científica e os membros da direção do NGHD. 

 

O programa definitivo ficará disponível no site do NGHD a partir do mês de julho. 



A cada palestrante será solicitado um pequeno resumo do trabalho a apresentar, que ficará 

disponível no site do NGHD para consulta por forma a cativar o interesse dos participantes 

relativamente aos trabalhos. 

 

INSCRIÇÕES 

Podem participar no CAGEDE enfermeiros, médicos e outros profissionais de saúde que 

trabalhem ou manifestem interesse na área da gastrenterologia e/ou da endoscopia digestiva. 

As inscrições terão um valor fixo independentemente da categoria profissional dos 

participantes. 

O valor da inscrição será definido anualmente pela comissão Organizadora do CAGEDE. 

As inscrições serão feitas no site do secretariado da reunião através de programa próprio. 

Os inscritos no CAGEDE tem uma redução de 50% na inscrição para a Reunião Anual do NGHD 

A inscrição no CAGEDE inclui o direito ao almoço de trabalho e coffee breaks. 

É atribuído a cada participante um certificado de presença no final do curso, assinado pelo 

presidente do NGHD e pelo presidente da comissão organizadora do CAGEDE 

 

BENEFICIOS PARA OS MEMBROS DAS COMISSÕES 

 

As regalias para os membros das diferentes comissões são as seguintes: 

a) Comissão organizadora (até 8 elementos) e Comissão científica (até 4 elementos) 

• Inscrição gratuita no CAGEDE e na reunião anual do NGHD 

• Alojamento de uma noite 

 

 

 

 

POSTERS 

 

Os inscritos podem participar através da apresentação de trabalhos científicos, sob a 

forma de posters, pertinentes para a pratica da enfermagem no âmbito da 

gastrenterologia e/ou endoscopia digestiva. 

 

Os resumos dos trabalhos deverão ser enviados através do site do secretariado da 

reunião, respeitando o formulário criado para o efeito e as datas limite estipuladas para 

o envio dos mesmos. 

 

Os trabalhos aceites sob a forma de poster terão de ser elaborados respeitando as 

seguintes regras: 

• Título em maiúsculas 

• O conteúdo do poster devera ser visível a 1,5m de distancia 



• É da responsabilidade dos autores a impressão do poster com as seguintes 

dimensões: 90cmx120cm 

• Podem ser apresentados como ePosters, sempre que esta opção for 

disponibilizada pela organização. 

• As referências bibliográficas devem ser colocadas no fim do poster, separadas 

do conteúdo deste por uma linha bem definida. 

 

A Comissão Científica reserva o direito de não expor posters que apresentem manifesta falta de 

qualidade gráfica ou de conteúdo científico. 

Haverá no local do curso, espaço e material para fixação do poster, sendo este da 

responsabilidade da organização do evento 

Os posters serão afixados no dia anterior ou antes do inicio do CAGEDE 

É obrigatória a presença de pelo menos um representante do poster que deverá ter a sua 

inscrição válida no CAGEDE e que fará a apresentação do poster durante os períodos designados 

no programa para o efeito com a duração máxima de 5 minutos 

A avaliação dos Posters será efetuada pela comissão científica e será atribuído o premio 

pecuniário ao melhor poster no fim do programa do CAGEDE. 

A atribuição do premio ao melhor poster será da exclusiva responsabilidade da comissão 

científica 

Um dos representantes do poster deverá receber o premio em palco 

Caso não se verifique reclamação do premio até ao fim da reunião do NGHD, este premio 

passará automaticamente para o segundo classificado. 

Só poderão receber premio os posters representativos de instituições que tenham membros ou 

membros associados afiliados no NGHD 

 

DIVULGAÇÃO DO CAGEDE 

 

A divulgação do CAGEDE será efetuada em todas as instituições identificadas com intervenção 

na área da gastrenterologia e endoscopia digestiva do continente e ilhas, através do envio do 

poster do CAGEDE com o programa do curso e privilegiando-se o email. 

Serão abrangidos: 

• Hospitais e clínicas 

• Diretores clínicos/Diretores de serviço de gastrenterologia 

• Enfermeiro chefe/Enfermeiro responsável das unidades  

• Centro de formação dos hospitais e clínicas 

• Direção de comunicação e marketing dos hospitais e clínicas 

Será publicado no site do NGHD o programa do curso e o poster assim que validado por todos 

os membros da comissão organizadora e direção do NGHD 



 

CONVITES 

 

Os palestrantes serão convidados por email e telefonicamente a apresentar um trabalho 

estipulado pela organização. 

No convite serão mencionados: objetivos do CAGEDE, tema atribuído, tempo para 

apresentação, data, hora e local da apresentação e será questionada a autorização de permissão 

da sua apresentação para publicação no site do NGHD. 

Os palestrantes terão direito a uma noite de alojamento, ao almoço de trabalho no dia do 

CAGEDE e aos coffee breaks no dia do CAGEDE. 

Os convites para a comissão científica serão formalizados por email explanando as suas funções 

e os seus benefícios no dia do CAGEDE. 

 

CERTIFICADOS 

Em caso algum serão passados Certificados de Presença a quem não se tiver inscrito. 

Aos autores e co-autores de trabalhos científicos, objeto de Comunicação, será passado um 

Certificado de Comunicação Científica, onde constem a identificação do Curso a que diz respeito, 

a data, o titulo do trabalho e os nomes dos autores. 

Aos vencedores dos Prémios será passado um Certificado de Prémio, onde constem, alem dos 

elementos indicados no número anterior, a referência ao prémio ganho. 

Os certificados de Presença não serão entregues aos interessados antes de terminado o curso 

 

 

 

PATROCINADORES 

A organização é livre de pedir patrocínios para a realização do evento bem como para a 

atribuição dos prémios. 

Cabe à comissão organizadora decidir e deixar claro aquando dos pedidos as contrapartidas 

oferecidas como por exemplo o número de inscrições oferecidas 

Cabe à entidade que recebe as inscrições gratuitas geri-las da melhor forma, tendo em conta 

que apenas as poderá oferecer aos grupos profissionais de enfermeiros, médicos, técnicos ou 

terapeutas na área da gastrenterologia e que as inscrições oferecidas não são permutáveis entre 

CAGEDE e a reunião anual do NGHD. 

 

 

 


