
 
 

Normas para submissão e apresentação de trabalhos: 
Simpósios, Comunicações Orais e Posters 

 
Para participar com trabalhos no 9º CIS, os participantes podem escolher várias 
modalidades de apresentação dos seus trabalhos como se descreve a seguir. Cada 
participante, devidamente inscrito, pode apresentar até 2 trabalhos como primeiro 
autor, podendo ter várias coautorias. Cada trabalho só pode ter no máximo 6 coautores. 
 
Submissão de trabalhos: 
Os resumos devem obedecer aos parâmetros que se encontram na plataforma de 
submissão (Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados e Conclusões).  
Os textos completos são submetidos utilizando o template disponibilizado para o efeito 
na página web do evento.  
No caso de simpósio, cada comunicação deve ser submetida individualmente indicando 
o título do simpósio a que pertence. A/o coordenador/a de cada simpósio também deve 
submeter um resumo introdutório do simpósio que coordena, indicando as 
comunicações que o integram. 
Na plataforma de submissão os participantes devem selecionar o tipo de apresentação 
a que respeita cada submissão que estão a fazer (simpósio, comunicação oral ou poster). 
 
Simpósio: 
- Trata-se de um painel incluindo um conjunto de 4 ou 5 comunicações precedidas por 
uma breve introdução ao simpósio feita pela/o coordenador/a do mesmo. O simpósio 
deve ter um título agregador que traduza o seu teor, bem com o elo de ligação entre as 
várias comunicações.  
- Cada comunicação deve ter no máximo 15 minutos de apresentação, sendo a gestão 
do tempo, incluindo a discussão, da responsabilidade do/a coordenador/a do simpósio. 
- A apresentação pode ser presencial ou on-line. 
- Computador e projetor multimédia disponíveis nas salas. 
- Tempo total de apresentação: 90 minutos. 
 
Comunicação Oral: 
 
Apresentação presencial 
- Apresentação presencial pelo autor de contacto e devidamente inscrito no evento. 
- Apresentação numa sessão da área temática no dia 27 ou do dia 28 de setembro. 
- Tempo de apresentação: máximo 15 minutos seguidos de 5 minutos de discussão. 
- Computador e projetor multimédia disponíveis nas salas. 
 
Apresentação on-line 
- Apresentação direta on-line ou em vídeo produzido pelos autores numa sessão da área 
temática.  



 
- Os autores deverão apresentar e assistir à distância através do link enviado, assim 
como devem permanecer na sessão para participar na discussão no final da 
apresentação / sessão. 
- Tempo de apresentação/duração: máximo de 15 minutos seguidos de 5 minutos de 
discussão. 
- Em caso de opção por envio de vídeo da apresentação oral, o mesmo deve ser enviado 
para a organização do 9º CIS até ao dia 22 de setembro de 2022.  
- A gravação de vídeo deve ser no formato MPEG, um dos tipos de arquivos de vídeo 
mais comumente utilizados. O título do arquivo do vídeo deve começar pelo número do 
trabalho. 
- A gravação deve ser remetida via “wetransfer”, acedendo ao site 
http://wetransfer.com e adicionando o ficheiro/arquivo de vídeo. 
O email do destinatário é o email do congresso nono.cis2022@gmail.com. No campo de 
descrição deverá ser indicado o número/ID e o título do trabalho atribuído aquando da 
submissão. 
 
Poster: 
 
Apresentação presencial 
- Apresentação presencial pelo autor de contacto e devidamente inscrito no evento. 
- Poster em formato digital. 
- Tempo de apresentação: cada poster terá 3 minutos de apresentação, havendo no final 
da respetiva sessão de posters, cerca de 20 minutos para discussão de todos. 
- Computador e projetor multimédia disponíveis nas salas. 
É reservado um espaço para a exposição de posters impressos (formato A0 ou 
90x120cm), sendo tal modalidade facultativa. 
 
Apresentação à distância 
- Apresentação on-line pelo autor de contacto e devidamente inscrito no evento 
- Os autores deverão assistir à distância através de um link próprio e participarão na 
discussão no final das apresentações da respetiva sessão. 
- Tempo de apresentação: cada poster terá 3 minutos de apresentação, havendo no final 
da respetiva sessão de posters, cerca de 20 minutos para discussão de todos. 
- O poster em formato digital deverá ser enviado para a organização do 9º CIS até ao dia 
22 de setembro de 2022, através do e-mail do congresso, nono.cis2022@gmail.com, 
referindo no corpo da mensagem o número e o título do trabalho, de forma a facilitar a 
sua identificação. 
- Recomenda-se converter o ficheiro em formato pdf de modo a evitar alterações de 
formatação do mesmo.  
- O título do arquivo do poster deve começar pelo número/ID do trabalho atribuído 
aquando da submissão. 
 
Para esclarecimento de dúvidas os participantes podem enviar mail para 9cis@leading.pt  
ou nono.cis2022@gmail.com 


