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SUBMISSÃO

DE

COMUNICAÇÕES

ORAIS

OU

EM

POSTER

a) Para a submissão de resumos, deverá enviar o Resumo da sua Comunicação
para
o
email: ccientifica.ssoa2019@iseclisboa.pt
b) Cada autor inscrito no Congresso poderá apresentar até dois trabalhos;
c) O conteúdo dos resumos é analisado pela Comissão Científica com os objectivos
de:
i)
Aceitar
ou
não
o
trabalho;
ii) Classificar os trabalhos, segundo áreas de conhecimento ou de interesses
comuns;
iii)
Definir
a
forma
de
apresentação,
se
oral
ou
póster;
d) Com relação aos critérios para aceitação serão observados como condições
mínimas:
e) O título e o conteúdo devem ser suficientemente claros, para que os assuntos
possam
ser
identificados
f) O trabalho deve se enquadrar no escopo do evento e abordar problemas, cuja
solução representa ou poderá representar alguma contribuição ao conhecimento
das áreas (por exemplo: evitar relatos de casos que podem ser considerados de
rotina e do conhecimento comum dos profissionais das áreas)
g) Trabalhos cujos resumos forem aprovados poderão ser apresentados, mesmo
que
o
trabalho
completo
não
tenha
sido
entregue;
h) Serão apenas considerados os resumos enviados através do email indicado e só
serão apresentados as comunicações cujos autores tenham efetuado a inscrição no
evento através do formulário online e do envio do comprovativo de pagamento.
i) Os resumos são analisados e aprovados pela Comissão Científica. Em caso de
aprovação o autor será informado da aceitação do seu trabalho após o que deverá
efetuar
a
sua
inscrição.
j) O autor deve enviar o trabalho completo à Comissão Científica dentro dos prazos

estipulados.
l) As comunicações orais ou em poster aceites pela Comissão Científica devem ser
transpostas para artigo completo (ver Normas abaixo) o qual será publicado no livro
de
Proceedings
do
Congresso.
NORMAS PARA A ELABORAÇÃO DO ARTIGO A SER PUBLICADO:
Resumo: O resumo do trabalho deverá conter no máximo 150 palavras, dispostas
num
único
parágrafo,
escrito
com
caracteres
em
itálico.
Palavras-chave: materiais, congresso, instruções (no mínimo 3 e no máximo 5).
Introdução: O trabalho deverá ser escrito no editor de texto WORD, sem o uso de
macros (arquivos com macros serão automaticamente devolvidos ao autor).
Os arquivos devem ocupar um máximo de 3 Mb e devem ser verificados em relação
à presença de vírus.
O tamanho de página deve ser A4, com margens de 2,5 cm e parágrafo de 1,0 cm.
A fonte deve ser Arial de tamanho 12 e espaçamento entre linhas de 1,5.
O texto não deve conter cabeçalho ou rodapé. O trabalho deverá ter no máximo 12
(doze) páginas e poderá ser escrito em português, espanhol ou inglês. Trabalhos
em português (espanhol) terão resumos em português (espanhol) e em inglês.
Trabalhos em inglês terão resumos em inglês e em português.
O conteúdo do trabalho deverá ter a seguinte disposição: TÍTULO / RESUMO /
Palavras-chaves / (texto principal dividido em seções, como por exemplo:
INTRODUÇÃO, MATERIAIS E MÉTODOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO,
CONCLUSÃO, AGRADECIMENTOS (se aplicável)) / REFERÊNCIAS / TITLE /
ABSTRACT
Os títulos das secções deverão ser impressos em letra maiúscula, junto à margem
esquerda. Os títulos devem ser separados do texto por espaços simples, acima e
abaixo. Os subtítulos devem ser iniciados em letras maiúsculas, sublinhados,
iniciados a 1,00 cm da margem esquerda e separados do texto apenas por um
espaço simples.
As referências deverão ser indicadas sequencialmente por números entre
parênteses e sobrescritos (1), no texto.

EQUAÇÕES, UNIDADES, FIGURAS E TABELAS

Equações:
As equações devem ser impressas centradas em relação à página. Se a expressão
não couber numa linha, ela poderá continuar na linha seguinte, desde que na mesma
página. A indicação das equações deverá ser feita na ordem em que elas aparecem
no texto com letra maiúscula. A letra deverá estar entre parênteses, à margem direita
da
coluna.
Siga
o
exemplo
abaixo:
X + y = z (A)
No texto, para se referir às expressões, use a letra maiúscula entre parênteses: (A),
(B). Devem ser deixados pelo menos um espaço simples acima e abaixo das
equações.
Unidades:
Deve
ser

usado

o Sistema

Internacional

de

Unidades.

Figuras:
As figuras deverão ser ajustadas na página.
As legendas deverão ser impressas abaixo das figuras.
As figuras devem ser referenciadas no texto e aparecer em local apropriado,
deixando pelo menos um espaço simples acima e abaixo de cada uma. Não acumule
as figuras no final do texto. As figuras deverão ter boa qualidade, podendo ser
coloridas, mas não devem ocupar uma quantidade grande de memória (recomendase utilizar o formato *,jpg por ser mais compacto). Lembre-se que o trabalho
completo deve ocupar no máximo 3 Mb.
Tabelas:
As tabelas deverão ser apresentadas o mais próximo possível da citação no texto,
devendo ser deixados um espaço simples acima e abaixo de cada uma.
A numeração deve ser em algarismos arábicos. A legenda deve ser colocada na
parte
superior
da
tabela.
Instruções para a Preparação de Posters:
Para garantir que o seu póster seja correctamente apresentado, leia atentamente as
instruções.
O autor deve elaborar o seu póster respeitando os seguintes critérios:
TAMANHO: As dimensões do póster não devem ultrapassar o limite de 70 cm de
largura por 120 cm de comprimento. Pósteres maiores poderão exceder o painel de

fixação; por isso é necessário que o autor atenda as especificações das dimensões
do
póster.
LETRAS: Os tamanhos das letras utilizadas nos pósteres devem permitir uma
leitura fácil a distância de dois metros. Devem-se usar LETRAS MAIÚSCULAS E
MINÚSCULAS para o conteúdo geral, pois o uso de letras de um mesmo tamanho
pode dificultar a leitura. Deve-se evitar misturar diferentes tipos de fontes e
diferentes estilos no mesmo texto.

Sugestões:

