
 

1º Congresso da Rede de Instituições de Ensino Superior para a Salvaguarda da Dieta 

Mediterrânica 

 

Regras para submissão de Resumos de Comunicações - Posters. 

 

A submissão de resumos para serem apresentados, em formato digital, como comunicação- poster 

deve reger-se pelo disposto. 

 

1. A submissão de resumos só pode ser feita para o endereço eletrónico riesdm2021@ualg.pt 

2. O prazo de envio dos resumos é até dia 4 de junho de 2021.  

3. Os resumos enviados, fora deste prazo, não serão considerados. Assim como, não serão aceites 

alterações, após a data definida. 

4. A submissão do resumo deverá ser feita pelo primeiro autor, com a anuência dos restantes autores. 

5. O resumo deve incluir o Nome dos Autores e a respetiva afiliação, incluindo o endereço eletrónico 

de todos os autores, para que possam ser contactados pela organização; 

5.1 Identificação autores: apresentar o nome e sobrenome de cada autor. Colocar o nome do autor 

que realiza a apresentação do trabalho a sublinhado. 

5.2 Colocar a respetiva afiliação de cada autor. 

6. Se houver resumos repetidos, só se aceitará a última a versão submetida.  

7. Os resumos submetidos serão apreciados e selecionados pela Comissão Científica do Congresso, a 

qual é isenta e livre de conflitos de interesses. 

8. Após análise pela Comissão Científica do Congresso, os autores serão informados através de correio 

eletrónico, da apreciação do trabalho submetido, bem como, as respetivas orientações de 

apresentação digital de cada formato.   

9. Os autores dos resumos de trabalho aceites para serem apresentados, consentem que a 

Organização do Congresso publique a dissemine por meio físico, eletrónico ou outro o conteúdo dos 

resumos das apresentações.  

10. Os autores responsáveis pela comunicação devem estar presentes, nas sessões do congresso, para 

que possam ser integrados no painel de discussão e prestar esclarecimentos a eventuais dúvidas, que 

sejam colocadas pelos participantes.  

 

Resumos Comunicações - Posters 



1.O resumo, deve ser redigido em letra Calibri 11, espaçamento 1,5, margens normais e texto 

justificado.  Pode ter um máximo de 250 palavras, incluindo espaços e pontuação (não incluí título, 

autores e afiliação) e máximo de 5 palavras-chave 

2.Devem estar organizados em: Introdução e objetivos, métodos, resultados e discussão, conclusões. 

3.As abreviaturas devem ser definidas no momento em que há uma primeira citação no texto; 4.Não 

devem ser utilizadas abreviaturas no título. 

5.As imagens devem ser enviadas em formato JPG. 

6. Os resumos a serem submetidos devem ser inclusos e englobar uma ampla variedade de temas 

desde que inseridos na Salvaguarda da Dieta Mediterrânica: A Dieta Mediterrânica na Saúde; A 

Dieta Mediterrânica e Coesão dos Territórios  

(Organizações de Solidariedade Social/ONG/ autarquias / GAL); A Dieta Mediterrânica na Agricultura 

e Ambiente; A Dieta Mediterrânica na Gastronomia; A Dieta Mediterrânica no Património e Cultura.  

7. O remetente deve selecionar o tema de trabalho a submeter e qual a preferência de apresentação: 

Comunicação Oral ou Poster.  A ser analisado pela Comissão Cientifica do Congresso. 

8.Os pósteres devem ser preparados em formato ePoster.  

 

Apresentação no dia do Congresso 

1.O autor responsável da Comunicação Oral/Poster deverá estar registado no Congresso.  

2.Todos os autores terão direito a certificado da Comunicação Oral/Poster e serão apresentados no 

certificado na ordem enviada, em coautoria.  

3.Um mesmo autor pode apresentar mais do que um Poster, desde que tenha sido aceite. 

 

O não cumprimento das indicações especificadas poderá implicar a exclusão do resumo 

para avaliação. 

 


