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ORIENTAÇÕES PARA COMUNICAÇÕES ESCRITAS 

INFORMAÇÃO GERAL 

 Todas as comunicações escritas estão integradas em simpósios (SPE) ou sessões temáticas 

(STE) 

 O/as SPE/STE serão interativo/as: para além de afixar a comunicação escrita na parede, 

cada participante deverá apresentar brevemente sua pesquisa durante 5 minutos para um 

público constituído pelos restantes intervenientes da sessão (4-7 pessoas) e por outras 

pessoas interessadas no tópico. Após a breve apresentação das comunicações escritas, o 

coordenador do SPE ou moderador da STE permitirá questões e uma breve discussão. 

 

PREPARAR A SUA COMUNICAÇÃO ESCRITA 

 Todas as comunicações escritas deverão ter uma dimensão máxima de 85 cm de largura e 

120 cm de altura (A0 na vertical). Não haverá espaço na sala para comunicações escritas 

com largura superior a 85cm. 

 Deverão incluir as seguintes secções: (a) Enquadramento teórico, (b) Metodologia, (c) 

Resultados e (d) Conclusões. No topo deverá constar o seu título em destaque, tais como os 

nomes dos autores e respetivas afiliações. 

 Deverão ser claras e apelativas para cativar a atenção dos leitores; sugere-se aos autores 

que, de acordo com as especificidades do seu estudo, privilegiem formas de comunicação 

visual, tais como, diagramas, tabelas, figuras e/ou gráficos. 

 O tamanho das letras deve ser grande para que a comunicação seja lida facilmente à 

distância de pelo menos 1,5 metros.  

 Recomendamos que tenha cópias em A4 da sua comunicação escrita para dar a pessoas 

interessadas. 

 Verifique no programa onde é o dia, a sala e o número da sua comunicação escrita.  

 Treine a apresentação da sua comunicação escrita para não ultrapassar os 5 minutos 
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APRESENTAR A SUA COMUNICAÇÃO ESCRITA.  

 Deve trazer a sua comunicação escrita impressa. A Organização não se responsabiliza pela 

sua impressão. 

 No dia da sua apresentação, às 8h, dirija-se à sala onde está marcada a sua comunicação 

escrita e afixe-a no espaço identificado pelo número que corresponde ao seu trabalho no 

programa do congresso. A organização fornecerá o material necessário para afixar a sua 

comunicação.  

 Deverá estar junto ao espaço onde afixou a sua comunicação escrita 5 minutos antes do 

início do SPE/STE (pelas 12h10). 

 Cada SPE/STE  será facilitado por um coordenador/moderador, a quem deverá apresentar-

se. 

 O coordenador/moderador organizará o tempo, de modo a que cada pessoa tenha 5 

minutos para apresentar o seu trabalho e haja tempo para questões.  

 Durante o tempo restante do SPE/STE poderá trocar impressões com as pessoas que 

estejam interessadas na sua pesquisa. 

 No final do SPE/STE, o coordenador/moderador distribuirá os certificados de comunicação 

escrita. 

 

DEPOIS DA SUA COMUNICAÇÃO ESCRITA.  

 No final do dia (pelas 18h30) deverá recolher a sua comunicação escrita.  

 As comunicações escritas não retiradas serão guardadas pela organização até ao último dia 

do congresso, mas depois serão enviadas para reciclagem  
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