
 INSTRUÇÕES PARA PREPARAÇÃO DOS RESUMOS 
 

Nome Sobrenome1 e Nome Sobrenome2 

1Departmento ou Centro, Instituição, Endereço, Código Postal, Localidade, País. 
email@email.pt. 

2Departmento ou Centro, Instituição, Endereço, Código Postal, Localidade, País. 
email@email.pt. 

 
 

1. Introdução 
Estas instruções foram preparadas para ajudar e guiar os autores na preparação dos resumos a 
submeter ao para avaliação pela comissão científica.  
Os resumos deverão ser submetidos em formato Microsoft Word. 
Os resumos devem ser enviados em Português e Inglês OU em Castelhano e Inglês.  
Não incluir referências ou citações nos resumos. 
 
  
2. Formato 
Margens: superior e inferior de 2.5 cm e margem esquerda e direita de 3 cm.  
Tipo de letra: Calibri 11 
Título: O título do resumo deverá ser apresentado em maiúsculas, a negrito, centrado e na 
quarta linha a contar do início da página (deverão ser deixadas três linha em branco antes do 
título).  
Os nomes dos autores, afiliações, endereços e e-mails, deverão ser colocados abaixo do título, 
centrados, e separados deste por uma linha em branco.  
O corpo de texto deverá começar duas linhas após a informação sobre os autores. Os parágrafos 
deverão ser separados por uma linha em branco.  
Os parágrafos devem ter espaçamento entre linhas de exatamente 6 pontos. 
 
3. Extensão e organização dos resumos 
A extensão dos resumos deve situar-se entre 250 e 350 palavras, excluindo espaços.  
Os resumos devem ser seguidos de 3 a 5 palavras-chave. 
São aceites propostas de Simpósio (com 4 comunicações), comunicações orais e pósteres. 
Em todas as categorias é exigido um resumo de 250 a 350 palavras, estruturado de acordo com 
as seguintes secções: Fundamentação, Método, Resultados e Conclusões. 
As propostas individuais de comunicação oral serão agrupadas em sessões temáticas.  
As propostas de comunicação oral poderão ser enviadas para apresentação em formato póster.  
 
 
4. Apresentação 
A apresentação pode ser efetuada em Português, Inglês ou Espanhol. 
Os pósteres aceites deverão ser apresentados em formato vertical A0. 
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