
 

 

1º Jornadas do Associativismos Desportivo 

Portimão – 1 de Dezembro de 2011 

Comunicações Livres 

A Jornadas do Associativismo Desportivo serão um espaço para a divulgação da actividade 

desportiva promovida pelas associações  

Desta forma no seu programa está incluída uma sessão de comunicações livres no formato de 

Posters.  

NORMAS DE SUBMISSÃO DE RESUMOS 

a) A data limite para o envio dos resumos é 25 de Novembro de 2011(até às 24h00). 

b) A submissão faz-se unicamente por via electrónica através do envio do respectivo formulário 

em formato Word para o endereço electrónico da Teia D’Impulsos – teiadimpulsos@gmail.com. 

da submissão electrónica deverão ser obrigatoriamente preenchidos todos os campos indicados 

no formulário, nomeadamente: 

- Título (em maiúsculas); 

- Nome dos Autores: o nome do que fará a apresentação deverá estar indicado em primeiro 

lugar - não indicar títulos ou cargos - os autores devem estar separados pelo carácter , (virgula); 

- Endereço electrónico (e-mail): garantir que seja um contacto que efectivamente funcione. 

- Contacto telefónico; 

- Texto (resumo): Máximo de 2000 caracteres. Tipo de letra: Arial; tamanho de letra: 11; 

espaçamento entre linhas: 1,2. 

c) Todos os resumos apresentados serão submetidos a apreciação por parte da organização. 

d) Os resumos só poderão apresentar material original. 

e) Os resumos deverão ser informativos e concisos. Deverão estar organizados por secções: 

Introdução, Objectivos, Métodos, Resultados e Conclusões. O conteúdo do corpo de texto não 

deverá ultrapassar os 2000 caracteres.  

f)  Em local próprio deverá ser identificado o autor que fará a apresentação da comunicação. 

Toda a comunicação com os autores se fará por via electrónica (e-mail), pelo que o endereço de 

e-mail do autor responsável pela apresentação deverá ser comunicado obrigatoriamente 

(qualquer incorrecção na ortografia do mesmo será da responsabilidade dos autores). 

g) Os resumos aceites serão publicados exactamente como submetidos. Não será possível a 

sua revisão.  

h) O Poster deverá ter como dimensões 120cm por 90cm. Durante a sessão de discussão de 

Posters, cada apresentação não deverá ultrapassar os 4 minutos de duração, estando 

consignado de seguida um período de 2 minutos para questões e discussão. 

i) A Organização reserva-se o direito de selecção dos trabalhos para serem exibidos e 

apresentados durante as Jornadas do Associativismo Desportivo 2011. Os autores serão 

informado, via e-mail, até  29 de Novembro de 2011, da aceitação ou recusa do trabalho 

apresentado.  
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