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Resumos de Comunicações ao Congresso | Normas para Formatação
1. ESPECIFICAÇÕES GERAIS
O Resumo deve ser escrito em português e apresentar uma extensão máxima de 3.000
carateres, incluindo espaços.
Devem ser descodificadas todas as siglas e acrónimos utilizados.
A palavra Resumo deve ser escrita em negrito, não itálico, no começo da primeira linha,
utilizando letra de 14 pt (Arial).
O texto normal deve ter espaçamento simples, justificado em ambos os lados, utilizando letra
de 12 pt (Arial) numa única coluna. Não há espaçamento adicional entre parágrafos.
A Ordem dos Engenheiros adotou a nova norma ortográfica, pelo que os autores que
pretendam manter a anterior ortografia nas suas comunicações deverão incluir a seguinte Nota
no final do resumo (com letra de 10 pt):
Nota: o autor escreve, por opção pessoal, de acordo com a antiga ortografia.

2. TÍTULO, AUTORES, FILIAÇÃO
No topo da página deverá constar Título, Autor(es) e Filiação(ões).
2.1. Título do artigo
O título do artigo deve escrever-se centrado, com letra de 14 pt, negrito Arial, todo em
maiúsculas. Se o título ocupar várias linhas, estas devem ter um espaçamento simples.
2.2. Autores
Permite-se apenas 1 (um) texto por autor e no máximo 3 (três) autores por texto. Os autores
devem assinar com o nome completo (não apenas a inicial) e o(s) apelido(s). Os nomes
devem ser centrados em letra tipo 12 pt negrito Arial, 12 pt por baixo do título:

Primeiro A. Autor 1*, Segundo B. Autor 2 e Terceiro C. Autor2
1: Grupo ou Departamento do Primeiro A. Autor
Escola ou Faculdade
Universidade
Endereço postal
e-mail: PrimeiroAutor@universidade.pt, web: http://www.grupo.pt

2: Grupo ou Departamento do Segundo B. Autor e do Terceiro C. Autor
Escola ou Faculdade
Universidade
Endereço postal
e-mail: {SegundoAutor,TerceiroAutor}@universidade.pt web: http://www.grupo.pt
2.3. Filiação
A filiação dos autores deve ser centrada, em letra tipo 12 pt Arial, 12 pt por baixo do título.
As diferentes filiações devem ser separadas entre si por um espaçamento vertical de 12 pt.

3. CALENDÁRIO


Submissão de resumos com identificação dos autores e notas biográficas até 17 de abril
de 2017



Confirmaçăo de aceitaçăo por parte da Comissăo de Programa até 31 de maio de 2017



Envio dos textos completos das comunicações e apresentações em PowerPoint até 15 de
setembro de 2017

