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Normas para submissão e publicação dos Textos Completos 

e apresentação das Comunicações Orais e dos Posters 
 

 

1 - Regras de Submissão dos Textos Completos das Comunicações/Posters  

 

Observe que, a submissão do texto completo da comunicação oral/poster deverá ser 

submetido, obrigatoriamente, por formulário próprio disponível no site (Submissão 

de Trabalhos - CONLUBRA 2022 (weebly.com)), até 15 de julho de 2022, de acordo 

com as presentes normas e o template disponibilizado no site. 

 

a) O texto completo da comunicação oral/poster deverá respeitar a 

seguinte estrutura:  

• Título, autores e afiliação; resumo (em português ou inglês); entre 3 e 5 palavras-

chave;  

• Introdução/Contextualização teórica;  

• Metodologia de investigação;  

• Apresentação, análise e discussão dos resultados;  

• Considerações finais;  

• Referências bibliográficas (utilização das normas da APA7).  

 

b) Os textos devem ser enviados em dois formatos, Word e PDF, e terão de cumprir 

as seguintes regras:  

• Formato de papel: A4;  

• Margem superior e inferior com 2,5 cm;  

• Margem Esquerda e Direita com 3,0 cm;  

• Fonte: Times New Roman, tamanho 12;  

• Espaçamento entre linhas: 1,5;  

• Alinhamento: Justificado; 

• Apresentar até 1 500 palavras, incluindo título, autoria, notas de rodapé, 

referências bibliográficas, tabelas e figuras.  

https://conlubra2022.weebly.com/apresentaccedilatildeo-de-trabalhos.html
https://conlubra2022.weebly.com/apresentaccedilatildeo-de-trabalhos.html
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• As tabelas e figuras devem ser inseridas no corpo do texto e legendadas de acordo 

com as normas da APA7. 

 

c) Os textos completos da comunicação deverão ser associados aos resumos 

aprovados.  

 

 

2 - Regras de apresentação das Comunicações Orais 

 

a) A apresentação da comunicação oral terá uma duração máxima de 10 min.  

b) Os Autores devem estar presentes na sala 15min antes da apresentação para que 

possam transferir a sua apresentação para o desktop do computador da 

organização do Congresso. Os Autores não poderão utilizar os seus portáteis.  

c) Sugere-se que os autores tragam os seus arquivos gravados em pen-drives e em 

formatos independentes de conexão (como o Prezi, por exemplo, trazer em Portable 

Prezi) 

d) No final de todas as apresentações haverá um tempo para discussão. Solicita-se a 

presença dos autores neste momento de discussão. 

 

 

3 - Regras na elaboração e apresentação dos Posters:  

 

a) O poster deverá refletir o conteúdo do resumo e poderá ainda incluir uma 

introdução, análise e discussão, agradecimentos e um máximo de 4 referências 

bibliográficas. Poderá ainda incluir imagens, figuras e gráficos.  

b) No poster deverão constar os nomes dos autores (primeiro e último nome), e a 

respetiva afiliação (identificação da instituição).  

c) Dimensões máximas: 84,1cm x 118,9cm (largura x altura) - Tamanho A0. 

d) Os Posters deverão ser expostos pelo(s) autor(es), de preferência, no 2.º dia do 

congresso, entre as 10h00 e as 12h00. 

e) A apresentação, pelo autor do Poster não poderá exceder os 3 minutos. 


