SUBMISSÃO DE RESUMOS
Data limite: 15 de fevereiro de 2018

Idioma: Português; Espanhol; Inglês.
Tipos de participação
- Comunicação livre (comunicação oral ou poster): Resumo até 200 palavras (máx.).
- Simpósio: Conjunto de 4 a 5 comunicações. Consiste no resumo geral (200 palavras máx.),
contextualizando e integrando as 4 ou 5 comunicações de autores diferentes
(preferencialmente de equipas de diferentes instituições), e no resumo de cada uma
das 4 ou 5 comunicações do simpósio (200 palavras máx. por comunicação).
Na submissão na plataforma EasyChair, devem ser incluídos todos os autores do
sympósio. O resumo geral é inserido no campo dos resumos. O documento único em
Word é inserido por ‘upload’ e deve incluir: título geral, resumo geral bem como os 4
ou 5 resumos das comunicações com os respetivos títulos, autores e filiação.

Processo de submissão:


A plataforma EasyChair pode ser acedida através de link disponível na secção “Trabalhos” na
página do 5º CIS (http://eventos.ciec-uminho.org/5cis/index.html) ou, em alternativa,
diretamente na página do EasyChair (https://easychair.org/conferences/?conf=5cis).



Se já tiver uma conta EasyChair, faça login com as suas credenciais. Caso contrário, terá de
criar uma conta na EasyChair (https://easychair.org – opção “signup”, no canto superior direito),
que é gratuita.



Na EasyChair, entre como autor no 5º CIS (https://easychair.org/conferences/?conf=5cis), e
submeta os dados solicitados: Author(s) information; Title and Abstract (max: 200 palavras);
Keywords (3 a 5 palavras-chave); Selecione um tópico, o Tipo de Apresentação (Comunicação
Oral, Poster ou Simpósio). Somente no caso de simpósio, submeter o documento em pdf
(incluindo o resumo geral e o resumo das 4-5 comunicações).

Informações Adicionais:


Os trabalhos de propostas empíricas devem incluir a questão de investigação, metodologia,
resultados, conclusões/implicações.
Trabalhos teóricos devem abranger a definição do problema, um esboço do argumento e
conclusão.



Nenhum participante pode submeter mais de dois trabalhos como primeiro autor (oral e/ou
poster), mas não há limite para ser coautor. É assumido que o primeiro autor fará a
apresentação do trabalho, a não ser que seja explicitamente indicado de outra forma.
Nenhum participante pode apresentar, oralmente e/ou em poster, mais de dois trabalhos.



Pelo menos o primeiro autor que apresenta o trabalho deve estar devidamente registados
para o 5º CIS 2018. Caso nenhum dos autores esteja inscrito, o resumo será removido do
programa do congresso e do livro de resumos.

