
 

 

 

 

 

 

 

Guia para a preparação de Resumos (Abstracts) e submissão 

 

Os Resumos deverão ser submetidos por email até 20 de Setembro de 2021 e devem incluir 

os seguintes detalhes (De acordo com o Template abaixo). 

• O título da apresentação (Máximo de 20 palavras) 

• O(s) nome(s), afiliação (Instituição) e Província, e emails dos autores 

• O tema/subtema (Área em que o trabalho se enquandra – ver os Terms+os de refrência 

da conferência) 

• Resumo 

• Tipo de apresentação (oral ou poster) 

• Número de palavras 200-250 palavras 

• Espaçamento 1.0, Fonte Times New Roman, em Português 

• O resumo deve incluir o Background e objectivos da pesquisa/artigo e a metodologia (se 

aplicável), os resultados e as conclusões 

• Quatro (4) palavras-chave. 



Todos os resumos terão uma Revisão de pares. O autor de correspondência será 

notificado sobre a a ceitação ou não até 15 de Outubro de 2021. Todos os resumos 

devem ser formatados de acordo com o modelo abaixo e submetidos para 

conferenciafcnm@gmail.com. 

 

Veja o Modelo  Conf2021 

TÍTULO DO ARTIGO 

Autor Um1 e Autor Dois2 

1 Afiliação/Instituição 

2 Afiliação/Instituição 

Autor de Correspondência: Email / Detalhes de contacto (cell) 

 

TÓPICO: 

TIPO DE APRESENTAÇÃO: 

 

RESUMO 
 

O texto principal do resumo deve estar em espaço simples, digitado em Times New 

Roman 12, em Português e em formato MS Word. O resumo deve ser uma descrição de 

palavras da sua apresentação (entre 200-250 palavras). O resumo deve incluir 

informações sobre os antecedentes e objectivos do estudo, abordagem e metodologia, 

principais conclusões do trabalho de pesquisa, conclusão e significado e até quatro (4) 

palavras-chave. Todos os resumos serão revistos por uma comissão. O autor para 

correspondência será notificado da aceitação o mais tardar até 15 de Outubro de 2021. 

Todos os resumos devem ser formatados de acordo com o modelo e enviados via email. 

O texto principal do resumo deve estar em espaço simples, digitado em Times New 

Roman 12, em Português e em formato MS Word. O resumo deve ser uma descrição de 

palavras da sua apresentação (entre 200-250 palavras). O resumo deve incluir 

informações sobre os antecedentes e objectivos do estudo, abordagem e metodologia, 

principais conclusões do trabalho de pesquisa, conclusão e significado e até quatro (4) 

palavras-chave. Todos os resumos serão revistos por uma comissão. O autor para 

correspondência será notificado da aceitação o mais tardar até 15 de Outubro de 2021. 

Todos os resumos devem ser formatados de acordo com o modelo e enviados via email. 

 

Palavras-chave: Texto, TimesNewRoman12, Email, Notificado 

 

 

Biografia do orador (máximo 100 palavras) 

mailto:conferenciafcnm@gmail.com

