V Simpósio Internacional de Formação de Professores
Múltiplos Olhares para a Autonomia e Flexibilidade Curricular

CONVOCATÓRIA PARA APRESENTAÇÃO DE RESUMOS DE PÓSTER
O V Simpósio Internacional de Formação de Professores contará com um espaço para
divulgação de trabalhos em formato de póster relativos ao tema do Simpósio.
São admitidas propostas de resumo para posterior apresentação em formato Póster no
dia do Simpósio.
As propostas devem ser originais e centrar-se na Autonomia e Flexibilidade Curricular,
podendo constituir revisões do estado da arte, apresentar novas perspetivas de
investigação ou descrever trabalhos empíricos focados no tema deste Simpósio.
Os resumos submetidos serão avaliados com base nos seguintes critérios:
a) Relevância e adequação ao tema do Simpósio;
b) Clareza na definição do(s) objetivo(s) e da metodologia adotada;
c) Apresentação dos resultados;
d) Síntese das principais conclusões;
e) Inovação/ criatividade.
NORMAS PARA OS RESUMOS
O resumo deve ser digitado em versão Word para Windows, na fonte Times New Roman,
tamanho 11, espaçamento simples, justificado, margens direita/esquerda de 3cm e
superior/ inferior de 3cm, sem parágrafos, sem referências ou citações, com, no mínimo,
200 e, no máximo, 250 palavras. No cimo da página, deverá constar, com alinhamento
centrado:
TÍTULO (Maiúsculas, a negrito)
Nome(s) do(s) Autor(es)
Instituição / Instituições de Pertença
Endereço(s) eletrónico(s) de contacto
Resumo (200 a 250 palavras)
Palavras-chave (até 3 palavras-chave que descrevam o trabalho).
Cada autor pode submeter, no máximo, duas propostas individuais e/ou em coautoria.
Pelo menos um autor de cada proposta de Póster deverá inscrever-se como participante
no Simpósio.
SUBMISSÃO DE RESUMOS
O Resumo deverá ser enviado por correio eletrónico em ficheiro anexo para o seguinte
e-mail: simposio@esepf.pt.
No e-mail deve constar ainda o nome do autor que envia o resumo, bem como o
respetivo telefone de contacto e endereço de e-mail, para contactos posteriores.
A data limite para envio dos resumos é dia 20 de junho de 2019.
Os resumos selecionados poderão ser publicados em qualquer um dos meios de
divulgação/apresentação do Simpósio.
A aceitação da proposta de apresentação do Póster será comunicada até ao dia 21 de
junho de 2019 ao(s) seu(s) autor(es).

FORMATAÇÃO DOS PÓSTERES
O póster deverá refletir o conteúdo do resumo e poderá incluir ainda uma Introdução,
Discussão, Agradecimentos e um máximo de 4 Referências Bibliográficas. O póster
poderá incluir ainda imagens, figuras e gráficos.
No póster, deverão constar os nomes dos autores, a afiliação dos autores e e-mail.
O modelo para o poster pode ser descarregado aqui (formato .pptx – PowerPoint).
Os pósteres deverão ser afixados no dia 29 de junho de 2019, entre as 09:15 e as 9:45,
e retirados neste mesmo dia, imediatamente depois do encerramento do V Simpósio,
não se responsabilizando a organização pelos pósteres não retirados no período
referido.
A afixação dos pósteres é da responsabilidade do(s) seu(s) autor(es) que, para o efeito,
deverão ter presente o número atribuído ao seu póster, que estará identificado no
respetivo painel.
O secretariado disponibiliza material para afixação do póster.
Os autores deverão, tanto quanto possível, permanecer junto aos pósteres durante o
período previsto para a sua apresentação.
O certificado referente à apresentação do póster poderá ser levantado no Secretariado
após o encerramento do Simpósio.

