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Instruções de Submissão 

 

Submissão de propostas de trabalhos em sexualidade e educação sexual 

1. Serão aceites comunicações orais (de trabalhos de investigação ou de relatos de práticas) e pósteres. 

2.Todos os resumos deverão estar diretamente relacionados com os tópicos do Congresso e ser escritos 

em Português ou Espanhol e em Inglês 

3. O texto dos resumos serão submetidos a uma “revisão cega” pelo que não podem conter nenhum 

dado que possa identificar autores e instituições. 

4. Os/as autores/as podem submeter no máximo dois resumos e/ou um relato de práticas. 

5. Para que a proposta, depois de aceite, seja incluída no programa do V CISES pelo menos um/a 

dos/as autores/as deverá ter inscrição paga. 

6. A submissão deve ser feita exclusivamente pela plataforma EasyChair. Não serão aceites, em qualquer 

hipótese, trabalhos que não sejam submetidas através da mesma. 

 

Submissão de comunicações de trabalhos de investigação 

As propostas deverão ser apresentadas através de um resumo com um máximo de 1600 caracteres 

incluindo espaços, excluindo o título. 

 

1. Estes resumos deverão conter: 

● Contextualização do problema 

● Enquadramento teórico e objetivos 

● Metodologia 

● Resultados principais 

● Conclusões 

● Implicações (para investigações no futuro, politicas e/ou práticas). 

 

2. Deverão respeitar as seguintes diretrizes de extensão e estrutura: 

● Título centrado. 



● Tipo de letra Times New Roman, tamanho 11, espaço simples. 

 

Submissão de comunicações de relatos de práticas 

As propostas deverão ser apresentadas através de um resumo com um máximo de 6000 caracteres 

incluindo espaços, excluindo o título. 

 

1.O relato de práticas poderá descrever e refletir sobre o seguinte: 

● O que foi feito? 

● Por que o decidiram fazer? 

● O que aconteceu? 

● Que aspetos correram particularmente bem? 

● Que dificuldades foram encontradas e como foram ultrapassadas? 

● Como foi avaliado até que ponto estas práticas foram bem sucedidas? 

● O que se pode aprender com as práticas realizadas? 

 

2. O relato de práticas deve respeitar as seguintes diretrizes: 

● Título centrado. 

● Tipo de letra Times New Roman, tamanho 11, espaço simples. 

 

Submissão de comunicações de pósteres 

1. As propostas deverão ser apresentadas através de um resumo com um máximo de 1000 caracteres 

incluindo espaços, excluindo o título. 

2. Estas propostas deverão apresentar experiências de trabalho e projetos de investigação em curso. 

3. Será atribuído um prémio ao melhor poster. Este prémio consiste num certificado de reconhecimento 

do mérito científico e em um livro simbólico.  

 

Texto completo para ser publicado no livro de Atas ou no eBook  

1. O texto completo deverá ser enviado até 20 de setembro. 

2. Os trabalhos para publicação serão submetidos a um referee, que recomendará os que deverão ser 

incluídos no eBook de Atas ou no eBook com a seleção dos melhores textos. 

3.O/a primeiro/a autor/a de cada trabalho submetido receberá a notificação da aceitação ou rejeição. 



4.O texto completo deverá seguir os tópicos do resumo e não exceder 9000 palavras. Isso inclui todo o 

texto incluindo referências e apêndices. 

5. O texto deverá ser processado num computador em Microsoft Word, com tipo de letra Times New 

Roman, tamanho 12 e espaçamento entre as linhas de 1.5. 

6. As referências bibliográficas deverão ser colocadas no final do trabalho, obedecendo às normas APA: 

http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ 

7. As propostas devem ser anexadas na plataforma EasyChair, junto da submissão inicial apresentada 

8. É da responsabilidade do/a autor/a incluir no texto apenas as fotografias para as quais tenha 

autorização escrita para o fazer. 

 


