
 

 

 

INFORMAÇÃO AOS AUTORES 

Prazos: 

Submissão do Resumo 28 de Fevereiro de 2014 

Comunicação de Aceitação 20 de Março de 2014 

Envio de trabalho escrito 2 de Maio de 2014 

Envio de painel para colocação on-line 31 de Maio de 2014 

NORMAS PARA RESUMOS 

Os Resumos, a submeter até 28 de Fevereiro de 2014, deverão apresentar a 
seguinte estrutura: 

TÍTULO – Deverá ser preciso, informativo e curto (15 palavras no máximo 
será o ideal); deverá ser na língua do texto principal, em maiúsculas 
(tamanho 14, negrito), centrado, seguido da sua tradução em inglês (se a 
língua principal for outra), em maiúsculas (tamanho 12, negrito); 
espaçamento entre títulos uma linha. 

NOME DO(S) AUTOR(ES) – Em minúsculas (tamanho 12, normal), 

centrado. A indicação do serviço, departamento e organismo onde foi 
realizada a investigação, onde exercem a sua atividade e respetivo 
endereço, endereço eletrónico, se possível, devem constar em rodapé 
(tamanho 10), justificado. Espaçamento entre títulos e autores duas linhas. 

RESUMO (como título, justificado à esquerda) – Não deverá exceder 150 
palavras, a três linhas de espaçamento do nome dos autores, texto com 
espaçamento de uma linha. 

PALAVRAS-CHAVE – Não mais de cinco, em sequência alfabética, em 
parágrafo, espaçamento do resumo uma linha. 

ABSTRACT e KEYWORDS – Deverão seguir o formato anterior. 

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS 

Os trabalhos apresentados (Comunicações orais e em painel) serão publicados no 
Livro de Atas do 10º Encontro Nacional de Proteção Integrada, devendo ser 
redigidos de acordo com as normas disponíveis no documento “Normas preparação 
artigos.doc, com o máximo 10 páginas para as comunicações orais a convite e 8 
páginas para as comunicações submetidas a painel, e enviados por e-mail para o 

Secretariado (protecao.integrada@ipbeja.pt), em formato Word, até 2 de Maio de 

2014.  
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NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE PAINÉIS 

Os painéis a apresentar devem respeitar o seguinte formato. 

Dimensão máxima: 

- Altura: 1,20 m 

- Largura: 0,90 m 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO APRESENTAÇÕES ON-LINE 

A disponibilizar brevemente 

 

 


