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INSTRUÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES E POSTERS 

 

 

A a inclusão dos resumos de comunicações e de posters no programa da conferência está condicionada à efetiva inscrição 

do(s) autor(es) designado(s) para a sua apresentação no prazo designado no site da CNAI’19. Os resumos de comunicações 

e de posters deverão ser submetidos até ao dia 15 de outubro de 2019. 

A versão final da comunicação deve ser enviada por e-mail para o endereço apai@apai.org.pt, em documento conforme o 

formato abaixo indicado. 

A língua de trabalho escrita será o português, salvo casos excecionais acordados previamente com a Comissão 

Organizadora. 

FORMATO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA 

A comunicação deverá ter no máximo 12 páginas A4, devendo as margens ter 3 cm. 

A comunicação deverá ser executada em formato MS-Word e, caso contenha figuras, deverão as mesmas ser, além de 

incluídas no texto, enviadas em separado em formato JPG, GIF ou TIF. 

Toda a comunicação deverá ser escrita em fonte Times New Roman, a um espaço, com os seguintes estilos e fontes: 

 Título da Comunicação – tamanho 14 pt, carregado, centrado, espaço antes 24pt; 

 Autores – tamanho 12 pt, carregado, centrado, espaço antes 12 pt; 

 Títulos dos tópicos e subtópicos – tamanho 11, carregado, alinhado à esquerda, espaço antes 12 pt, depois 6pt; 

 Corpo de texto – tamanho 11 pt, justificado, espaço antes 6 pt, depois 6 pt; 

 Legendas de tabelas ou figuras – tamanho 10 pt, carregado, centrado, espaço 6 pt do lado da tabela ou figura e 12 

pt acima ou abaixo; 

 Texto das tabelas – tamanho 10 pt. 

 

Na redação da comunicação deverão ser seguidos os padrões correntes de escrita científica. Na notação de grandezas e 

unidades físicas deverá ser utilizado o Sistema Internacional de Unidades. As citações de literatura no texto deverão ser 

feitas pelo modelo «Autor (data)», com correspondente lista de referências no final. 

A comunicação deverá ter a seguinte estrutura: 

 Título; 
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 Autor(es), respetivas instituições e endereços eletrónicos; 

 Resumo; 

 Desenvolvimento da comunicação; 

 Agradecimentos; 

 Referências. 

APRESENTAÇÃO ORAL 

Cada apresentação oral deverá ser programada para um máximo de 10 minutos. 

Recomenda-se, para a apresentação, a utilização de suporte visual do tipo PowerPoint. Estará disponível um PC ligado a 

projetor de vídeo. 

POSTER 

Cada poster terá, no máximo, as dimensões de 0,90 m de largura e 1,20 m de altura. 

Os posters serão instalados, pelos autores, no primeiro dia da Conferência, num espaço definido para o efeito. O programa 

da Conferência indicará a hora da visita formal dos conferencistas e o período para a discussão dos temas dos posters. 

 

Lisboa, 15 de fevereiro de 2019. 

A Comissão Organizadora da CNAI’19 

 


