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9º CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA – 2013 
Faculdade De Motricidade Humana, UTL – 1, 2 e 3 de março 

 

 

Desafiar o presente, renovar o futuro 
 

Regulamento para comunicações livres e posters 
 

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

investigação original ou relatos de experiência pedagógica nas seguintes temáticas: 

 – Educação Física e Desporto Escolar 

 – Exercício e saúde 

 – Treino desportivo 

 

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: 

– Tema 

– Título do trabalho 

– 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 

 

Um resumo não deverá exceder as 300 palavras incluindo: 

 a) Nos trabalhos de investigação: 

– Enquadramento teórico 

– Objetivo(s) 

– Metodologia 

– Resultados  

– Conclusões 

 

 b) Nos trabalhos de experiência pedagógica: 

– Plano de trabalho 

– Desenvolvimento 

– Conclusão 

 

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. 

 

Os interessados em apresentar trabalhos no Congresso devem fazer chegar os respetivos 

resumos até ao dia 17 de fevereiro de 2013 para o seguinte e-mail: geral@spef.pt. 

mailto:geral@spef.pt
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O primeiro subscritor (e autor da apresentação) de comunicação oral ou poster, aceite pela 

comissão organizadora do Congresso, terá obrigatoriamente de se inscrever no congresso, 

pagando o valor de inscrição de estudante. Caso o trabalho tenha mais de 2 autores, a sua 

aceitação dependerá a inscrição do congresso de pelo menos metade dos autores.  

 

Cada autor somente poderá ter uma comunicação como primeiro autor e uma como co-autor. 

Caso algum autor submeta mais do que um trabalho como primeiro autor, a organização 

científica do Congresso selecionará somente um dos trabalhos para ser apresentado no 

congresso. 

 

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 24 de fevereiro de 2013. 

 

A organização do Congresso fornecerá o local e os meios de fixação do poster.  

 

As comunicações orais terão um período de apresentação de 10 minutos.  

Os posters deverão ter o tamanho A0, com uma orientação vertical e deve ter um tamanho de 

letra que possa ser lido facilmente a uma distância de, pelo menos, 3 metros. Os posters serão 

apresentados durante uma sessão de 30 minutos, devendo o apresentador permanecer junto ao 

poster exposto para todos os esclarecimentos necessários. 


