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COMPONENTE CIENTÍFICA 
 
 

I - Nota Introdutória 
 

1. A Componente Científica do 40º Encontro Nacional de Estudantes de Enfermagem encontra-se a ser 

desenvolvida através de uma parceria com a Ordem dos Enfermeiros e será intitulada de "Não vais estar 

sozinho ENEE"; 

2. A inscrição na Componente Científica implica a leitura e aceitação dos pontos que se seguem no 

presente regulamento. 

 
II - Inscrições 

1. As inscrições na componente científica funcionarão em dois moldes: 

A) Pré-evento: iniciar-se-ão a 22 de abril e encerrarão a 10 de maio, estando disponíveis 50% das vagas, 

distribuídas equitativamente entre estudantes e profissionais; 
B) Evento: iniciar-se-ão no dia 20 de maio (anterior ao começo do programa científico), estando 

disponíveis os restantes 50% das vagas, distribuídas de forma não estruturada e conforme as inscrições.  

2. Ambas as inscrições funcionarão através de uma plataforma online, disponível no site www.enee.pt; 

3. As inscrições online, na época pré-evento, estarão limitadas a um workshop por dia e por participante, 

por razões de equidade de distribuição de vagas. 

4. As inscrições online, no evento, não terão qualquer limite de inscrição por participante, não sendo 

permitido mais do que uma inscrição no mesmo workshop em cada dia. 

5. Os participantes com a tipologia de Acompanhante podem participar nos workshops, podendo apenas 

inscrever-se no evento, através da plataforma online. 

6. O cancelamento de inscrições em cada workshop é viável até 1 (uma) hora antes do seu início, tendo o 

participante que se deslocar presencialmente ao Secretariado da Componente Científica e transmitir essa 

intenção.  

7. A inscrição online, no evento, em cada workshop está disponível até 1 (uma) hora antes do seu início. 

8. A inscrição, no evento, em cada workshop, na hora que precede o seu início, pode ser realizada 

presencialmente no Secretariado da Componente Científica e estará necessariamente dependente das 

vagas existentes no momento. 

9. Existirá possibilidade de aquisição de um bilhete específico para os participantes que apenas queiram 

frequentar a componente formativa, pelo que o mesmo permite acesso a todo o evento, exceto à 

Componente Noturna; 

10. A inscrição num determinado workshop pressupõe a total disponibilidade do estudante ou 

profissional para comparecer, não sendo a Comissão Organizadora do 40º ENEE responsável por certificar 

mais do que apenas a presença do participante na atividade em causa. A avaliação das condições de 

substituição / contabilização do tempo de frequência do workshop para efeitos pessoais são da inteira 

responsabilidade do próprio participante. 

11. Os valores de participação para este tipo de bilhete constam no Regulamento de Participação do 40º 

Encontro Nacional de Estudantes de Enfermagem. 

http://www.enee.pt;/

