
                                                              

 

Propostas de participação 

 

Todos os resumos e imagens enviados serão analisados por membros da Comissão Científica 

ou do Júri do Concurso de Fotografia Vitor Reia Batista dentro do prazo estabelecido pela 

Comissão Organizadora. O processo de análise dos resumos e imagens será detalhado nos 

itens 1.1 e 1.2. 

 1.1. Resumo da comunicação oral, poster e imagem 

 

Os interessados em participar na II Conferência Internacional Envelhecimento Ativo e 

Educação poderão participar nas seguintes modalidades: 

 

a) Comunicação oral 

b) Poster 

c) Concurso de Fotografia Vítor Reia Baptista 

Cada autor poderá apresentar até 1 proposta de participação em cada uma das 3 

modalidades. 

 

O período de submissão termina a 20 de julho de 2019. A Comissão Científica e o Júri do 

Concurso de Fotografia Vítor Reia Baptista selecionarão os trabalhos que cumprirem as 

normas de formulação, detalhadas no item 1.2  

 

1.2. Formatação do resumo/imagem 

 

Os resumos das comunicações orais e posters, bem como as imagens, deverão ser enviados de 

acordo com os critérios de formatação a seguir indicados: 

 

a) Título do trabalho a negrito e centralizado; 

b) Documento em Word (comunicações orais e posters) ou JPG (imagens); 

c) Extensão do texto até 1500 caracteres (com espaços) para comunicações orais e posters ou 

2MB para imagens para o Concurso de Fotografia Vítor Reia Baptista. 

  

1.3. Estrutura do resumo 

 

Os resumos das comunicações orais e posters deverão ser apresentados com a seguinte 

estrutura:  Introdução; enquadramento teórico; metodologia; resultados; conclusões. 

 

 

 

 



 

    1.4. Critérios de avaliação do resumo/imagem 

 

Os resumos e as imagens enviados para a organização do evento deverão seguir as normas. 

Apenas os que cumprirem estas normas serão enviados à Comissão Científica ou ao Júri 

(imagens) para avaliação. Tal avaliação realizar-se-á de acordo com os critérios estabelecidos 

abaixo (Tabela 2). 

   

Tabela 2: Critérios de avaliação dos resumos e imagens 

 

 
 

1.5. Comunicação de resultados das submissões 

 

O resultado da avaliação será enviado para o correio electrónico que o/a participante indicar. 

Os resumos das comunicações orais e posters aprovados deverão ser desenvolvidos num 

trabalho completo que será apresentado durante a Conferência, com um tempo máximo de 

15-20 minutos para cada exposição oral. 

 

1.6. Pagamento da inscrição 

 

A participação na Conferência nas modalidades comunicação e poster depende do pagamento 

do valor de 100€. Neste valor estão incluídos 1 almoço, 1 jantar e o programa social.  

 

A participação apenas na modalidade de Concurso de Fotografia depende do pagamento do 

valor de 25€. Neste valor está incluído 1 almoço.  

 

Docentes e estudantes da UALG beneficiam de 50% de desconto em qualquer das 

modalidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Coerência 
Coerência entre o título e o conteúdo do resumo ou imagem. 

Coerência entre os objetivos e metodologia. 

Clareza e capacidade de 

síntese 

Redação clara, gramática e ortograficamente de acordo com o 

idioma escolhido (espanhol, inglês francês ou português). 

Qualidade técnica da imagem. 

Pertinência dos tópicos 

do trabalho 
Adquação ao tema da Conferência. 

Relevância do trabalho 
Interesse para a comunidade científica ou para sociedade em 

geral. 



2. Normas para os participantes com poster e fotografia 

 

As fotos e os posters na versão para exposição serão entregues em mão, na UALG-ESEC, ao 

cuidado da Dr.ª Teresa Cavaco até ao dia 12-9-19, às 16 horas. 

 

Os autores dos posters devem permanecer junto do seu trabalho exposto no átrio da ESEC, no 

dia 13 de setembro, das 18h00m até às 18h30m, podendo neste período oferecer informações 

sobre os trabalhos expostos. 

 

3. Publicação dos textos completos e imagens 

 

Depois da realização da Conferência, os interessados em publicar o trabalho completo em e-

book devem envia-lo para o e-mail: cieae2019@ualg.pt 

 

O prazo limite para a entrega dos trabalhos na sua versão para publicação é 28 de fevereiro de 

2020. O trabalho final deverá estar conforme com o resumo da comunicação oral ou poster ou 

imagem aprovados e apresentados na Conferência e Concurso de Fotografia Vítor Reia 

Baptista. As indicações sobre normas de estrutura, organização e formatação dos trabalhos a 

publicar em e-book serão enviadas aos participantes. 

O e-book será publicado do WEBSITE: http://geronte.pt/ 
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