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SEMINÁRIO “ATIVIDADE FÍSICA, SAÚDE E INCLUSÃO SOCIAL” 
 

 

REGULAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES LIVRES E POSTERS 

 

O seminário incluirá no seu programa espaços para apresentação de trabalhos decorrentes de 

investigação original ou relatos de experiência pedagógica nas seguintes temáticas: 

- a utilização da atividade física, na sua concepção alargada que envolve o treino desportivo, o 

exercício físico e as atividades da educação física e desporto escolar, na promoção de estilos 

de vida ativa e saudável.  

- a utilização da atividade física na promoção da saúde, do bem estar, da inclusão social e do 

acesso individual a práticas promovidas por instituições públicas ou privadas. 

 

Estes trabalhos poderão ser apresentados sob a forma de comunicação oral ou de poster.  

 

A proposta de comunicação oral ou poster deverá ser feita numa folha A4 onde devem constar 

os seguintes elementos: 

 

– Título do trabalho 

– Resumo que não deverá exceder 250 palavras 

– Os resumos aceites serão publicados exactamente como submetidos (não será possível 

a sua revisão);  

– Nome dos autores, sublinhando o do apresentador do trabalho 

– Instituição a que os autores se encontrem associados 

– Preferência sobre a apresentação na forma de comunicação oral ou poster 

– Meios audiovisuais necessários 

 

As comunicações orais selecionadas deverão apresentar: 

 a) Nos trabalhos de investigação: 

- Introdução (Enquadramento teórico)  

- Objetivo(s) 

- Metodologia  

- Resultados 

- Conclusões 

- Referências bibliográficas 

 

 b) Nos trabalhos de experiência pedagógica: 

- Plano de trabalho 

- Desenvolvimento 

- Resultados/Conclusões 

 

O documento de proposta deverá ter a seguinte formatação: 

Margens: 2,5 cm em todo o documento 

Tipo de letra: Times New Roman, tamanho 12 

Espaçamento: Simples (1.0 pto) 

Siglas e acrónimos: O uso de siglas e acrónimos é recomendado para os termos 

normalmente reconhecidos. Na primeira vez que é utilizado o termo deve ser escrito 

por extenso seguido da sigla ou acrónimo entre parênteses. 
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Os interessados em apresentar trabalhos no congresso devem fazer chegar os respectivos 

resumos até ao dia 11 de março de 2016 para o seguinte e-mail: afsis@ismat.pt 

A resposta sobre a aceitação do trabalho e definição do tipo de apresentação (comunicação 

oral ou poster) será dada pela comissão organizadora até ao dia 30 de março de 2016. 

A inscrição no Seminário "ATIVIDADE FÍSICA, SAÚDE E INCLUSÃO SOCIAL" é 

gratuita e fica automaticamente formalizada para o autor responsável pela apresentação da 

comunicação ou do poster. Os restantes autores, se quiserem participar no Seminário, terão de 

efetuar a sua inscrição em www.ismat.pt 

 

COMUNICAÇÕES ORAIS 

As Comunicações orais terão um período de apresentação máximo de 10 minutos (máximo de 

10 a 12 diapositivos) seguidos de 5 minutos de discussão, num limite total máximo de 15.  

 

As Conferências e as Comunicações orais selecionadas são passíveis de serem publicadas 

numa brochura a editar pós-seminário. Para isso, os interessados deverão, antes da sua 

apresentação, entrega-la à comissão organizadora do Seminário num ficheiro word  com as 

seguintes caraterísticas: margens - 2,5 cm em todo o documento; tipo de letra - Times New 

Roman, tamanho 12; espaçamento - 1.5; o uso de siglas e acrónimos é recomendado para os 

termos normalmente reconhecidos (na primeira vez que é utilizado o termo deve ser escrito 

por extenso seguido da sigla ou acrónimo entre parênteses). 

 

POSTER 

O poster deverá ter como dimensões máximas 120cm por 90cm. O seu conteúdo deverá ser 

legível à distância de 3 metros. 

 

O poster deverá ser afixado em local identificado pela comissão organizadora entre as  

14:00 e as 17:00 do dia 21 de Maio. 

 

A impressão do poster é da responsabilidade dos autores. A comissão organizadora 

responsabiliza-se por fornecer o material necessário para a afixação dos posters;  

 

Quando se iniciar a sessão de discussão dos posters o autor responsável deverá estar junto ao 

local de afixação do seu trabalho;  

A sessão de apresentação de posters não deverá ultrapassar os 5 minutos de duração, estando 

consignado de seguida um período máximo de 5 minutos para questões e discussão;  


