Submissão de Resumos (“Abstracts”)
Normas para apresentação e envio de trabalhos Científicos:
Todos os candidatos a apresentarem comunicações orais ou poster têm que submeter o
resumo (“abstract”) do trabalho, de acordo com as condições a seguir dispostas, para que a
Comissão Científica o possa avaliar.
Submissão de resumos:
O resumo terá que ser enviado em ficheiro WORD para pedro@pedrosequeira.com . Todos os
resumos serão publicados no seguimento do 7º Congresso Técnico‐Científico de Andebol, em
CD com ISBN.
Os resumos terão de apresentar no máximo 3000 caracteres ASCII (incluindo espaços, sem
título, autores e instituições). As referências devem vir citadas no final do resumo (incluídas
nos 3000 caracteres), sendo todo o conteúdo da responsabilidade dos autores do mesmo.
O resumo submetido terá que ser apresentado pelo autor principal durante o Congresso. Não
serão aceites substituições, podendo condicionar a publicação do resumo. Todos os resumos
serão avaliados pela Comissão Científica do Congresso, que reserva o direito de aceitar os
trabalhos que considerar adequados e recomendar a proposta do resumo para apresentação
em poster ou oral.
O autor poderá manifestar a sua preferência de apresentação, contudo caberá à Comissão
Científica a decisão final.
A inscrição do autor principal (que irá apresentar o trabalho), deverá ser realizada até 5 dias
úteis antes do evento. A inscrição é obrigatória, no entanto, caso o trabalho não seja aceite, o
pagamento será reembolsado.
O autor principal do trabalho será notificado pela organização do 7º Congresso Técnico‐
Científico de Andebol, que indicará a hora e local da apresentação.
Prazos para submissão de resumos:

30 de Dezembro de 2009
Os autores dos resumos serão notificados até ao dia 4 de Janeiro de 2010 se o seu resumo foi
aceite ou não.
Tamanho do Poster:
Tamanho do Poster é A0 (120X90 cm) e o formato é portrait.
O local da apresentação dos trabalhos será na Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologias, em Lisboa, Campo Grande 376, nos dias 9 e/ou 10 de Janeiro de 2010, em salas e
hora a indicar.

