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CALL FOR POSTERS
Data limite para submissão de resumos ao Congresso: 17 de Outubro.
Normas:
1. Os posters devem ser estruturados, compreendendo as seguintes secções: introdução, objectivos,
material e métodos, resultados, discussão e/ou conclusões e principais referências bibliográficas.
2. Do poster deve constar o nome do congresso.
3. O título do poster deve ser escrito em maiúsculas na primeira linha, seguido do nome dos autores e do
nome da instituição, separado por uma linha do texto do resumo.
4. O nome do apresentador deve ser colocado em primeiro lugar.
5. O texto deve ser escrito a um espaço e meio, em letra tipo Arial, Calibri ou Times New Roman, formato
14.
6. Os posters terão as dimensões de 0,80m de largura x 1,00m de altura.
7. O resumo deve ocupar apenas uma folha A4.
8. Os gráficos e tabelas estatísticas, se existirem, deverão ser inseridos em tabelas dentro da caixa do texto.
9. Os resumos devem ser enviados por e‐mail para o Secretariado do Congresso: Drª Elvira Ribeiro; email
eribeiro@uac.pt.
10. A data limite da recepção dos resumos é 17 de Outubro.
11. Os posters serão seleccionados pela Comissão Científica, que informará sobre a sua aceitação.
12. Os trabalhos seleccionados serão afixados das 10 horas às 16 horas, do dia 3 de Novembro, na Aula
Magna da Universidade dos Açores, e retirados no final do Congresso, no dia 5 de Novembro, pelas
12h.30m.
13. Os posters serão objecto de apresentação pública e discussão no horário estipulado pela organização.
14. Para a apresentação do poster é imprescindível a inscrição do primeiro autor no Congresso.
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