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NORMAS E INSTRUÇÕES PARA OS AUTORES

INSTRUÇÕES PARA OS AUTORES
Os resumos devem ser submetidos, segundo as normas abaixo descritas, através da
plataforma easy chair utilizando o link:
http://easychair.org/conferences/?conf=1confilta
O link para a submissão pode ainda ser acedido através da pagina oficial do evento
(http://confilta.ao/submissão)
As submissões ou trabalhos aceites estarão sujeitos ao pagamento de uma taxa de
inscrição descrita (ver documento da chamada).
Qualquer informação adicional pode ser encontrada em http://confilta.ao, ou enviar um
e-mail para confilta.info@ukb.ed.ao.

INFORMAÇÕES A CONSTAR NA SUBMISSÃO:
▪

Identificação e contactos do autor;

▪

Instituição a que pertence (se aplicável)

▪

Indicação do tipo de apresentação: oral ou poster / presencial ou on-line;

▪

Área temática em que se enquadra a proposta;

▪

As temáticas devem estar enquadradas no objectivo central da conferência e
lema;

▪

Deve cada uma incorporar elementos de pesquisa básica, avançada e/ou de
desenvolvimento experimental associadas aos painéis ou eixos temáticos

RESUMOS:
Os resumos propostos dos trabalhos a serem apresentados no evento deverão obedecer
aos seguintes critérios:
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▪

Organizado num único parágrafo, com uma dimensão máxima de trezentas (300)
palavras;

▪

Deve ser seguido das palavras-chave, num máximo de cinco (5);

▪

O Conteúdo do texto deverá reflectir os aspectos fundamentais do trabalho,
sendo elementos orientadores de importância os seguintes: introdução,
objectivos, estado da arte, materiais e métodos (se aplicável), resultados e
discussão (se aplicável) e conclusões.

▪

O formato deve ter em conta os seguintes elementos: tamanho de folha A4,
margem superior e esquerda 3 cm, margem inferior e direita 2,5 cm, espaço
entre linhas de 1,5 pt., alinhamento justificado, tipo de letra Times new roman,
12.

POSTERS:
▪ O conteúdo dos posters deverão reflectir igualmente o conteúdo do trabalho,
podendo incluir uma introdução, materiais e métodos, principais resultados,
discussão, conclusões e referências bibliográficas (num máximo de 4);
▪

Nos mesmos deverão constar o(s) nome(s) do(s) autor(es) e a sua afiliação
(identificação da instituição);

▪

O conteúdo deverá ser legível a 1,5 metros de distância;

▪

As dimensões devem ser de 120x90 cm.

ARTIGOS:
O texto completo dos artigos para publicação deverá respeitar as seguintes normas:
▪

Apresentar na primeira página título, autores, resumo (em português) e palavraschave;

▪

O conteúdo deverá ser estruturado de forma clara e, independentemente da
criatividade dos autores, se recomenda a inclusão das seguintes secções:
introdução, materiais e métodos, resultados e discussão;

▪

O formato de apresentação deverá obedecer ao seguinte: tamanho de folha A4,
margem superior e esquerda 3 cm, margem inferior e direita 2,5 cm, espaço
entre linhas de 1,5 pt., alinhamento justificado;

▪

Os mesmos deverão ter um tamanho mínimo de 3 páginas e máximo de 10
páginas;
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▪

As referências bibliográficas deverão ser organizadas segundo as normas IEEE
ou APA, recomendando-se a utilização de um gestor bibliográfico para o efeito;

▪

Para a formatação do artigo pode ser utilizado o modelo fornecido pela
Comissão.

Correio electrónico oficial:
▪

Para dúvidas e esclarecimentos será utilizado o seguinte endereço de correio
electrónico: confilta@ukb.ed.ao

COMISSÃO ORGANIZADORA DA 1ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE
TRANSPORTES E LOGÍSTICA EM ANGOLA, em Benguela aos 06 de Dezembro de
2022.

Inovação – Investigação – Desenvolvimento
Benguela
UKB_PRCD_EDT_V2.0_011112020

Página 3 de 3

