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NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE RESUMOS 
 
Os resumos devem ser enviados através do formulário disponibilizado no menu do site, 
selecionando a opção “Congresso de Educação Sexual” e a subopção “Submissão de 
Resumos”. 
 
O título do resumo deve apresentar-se em letra maiúscula. 
 
O nome dos autores segue-se ao título, deve ser separado por vírgulas, com indicação da 
afiliação, a qual ficará logo a seguir, incluindo a instituição de pertença ou vinculação e 
endereço eletrónico dos autores. 
 
O texto do resumo pode conter até 2000 carateres, incluindo espaços, devendo constituir 
um único parágrafo e incluir informações relativas a introdução, objetivos, metodologia, 
resultados e conclusões. 
 
A proposta de resumo deverá ser acompanhada de 3 a 5 palavras-chave, separadas do 
texto por espaçamento duplo e seguindo a ordem alfabética. 
 
No formulário de submissão de resumos deverá escolher em que área temática se insere a 
proposta de comunicação: 
 
Área temática 1 - Educação Sexual em Meio Escolar; 
Área temática 2 - Educação Sexual em Meio Institucional. 
 
O prazo para submissão de resumos decorre até ao dia 15 de Fevereiro. A comunicação 
de aceitação ou rejeição da proposta decorrerá até 22 de fevereiro. 
 
O número de coautores num mesmo trabalho limita-se a 5 e pelo menos o primeiro autor 
tem de estar inscrito. 
 
Cada autor pode participar com até 2 comunicações como primeiro autor e como coautor 
até um máximo de 5. 



 
 
 
 
 
 
 
 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE TEXTOS COMPLETOS 
 
Só após a comunicação de aceitação da proposta submetida, se procederá ao envio do 
texto completo, através do email do congresso: cesmemi@gmail.com 
 
Relembre-se que é obrigatório que ao menos o primeiro autor se inscreva no congresso. 
 
Tanto das propostas aceites para comunicação oral como das propostas aceites para 
poster poderá igualmente ser enviado o texto completo, o qual será publicado no livro de 
atas do congresso (em formato digital). 
 
O texto completo deverá atender aos seguintes requisitos de formatação: 
 

 tipo de letra times new roman, tamanho 12 e espaçamento entre linhas 1,5; 
 as margens são todas de 2,5cm; 
 o número máximo é de 15 páginas, incluindo tabelas, figuras e referências 

bibliográficas; 
 as referências bibliográficas devem seguir a normas da APA (última edição). 
 o texto completo deve incluir o mesmo título, autores, resumo e palavras-chave 

constantes na proposta submetida, seguido de uma Introdução ou Enquadramento 
Teórico, Questões de Investigação e/ou Objetivos, Metodologia, Resultados, 
Discussão e Conclusões, finalizando com as Referências bibliográficas. As figuras, 
quadros ou tabelas devem ser inseridas no corpo do texto e ser antecedidas pela 
sua descrição ou interpretação. 

 
Os autores devem seguir cuidadosamente as indicações de formatação dos textos, pois 
aqueles documentos que não obedeçam às normas descritas não poderão ser incluídos no 
livro de atas do congresso. A correção científica, ortográfica e gramatical é da inteira 
responsabilidade dos autores. 
 
O envio dos textos completos decorrerá até ao dia 15 de março. 



 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIÇÕES 
 
 
As inscrições deverão ser realizadas após o envio do texto completo (se a participação 
envolver a apresentação de trabalho). 
 
As inscrições deverão ser feitas exclusivamente através de formulário próprio no site do 
congresso, a disponibilizar em breve, quando os participantes escolherão a sua tipologia 
de inscrição mediante a tabela de valores (disponível na subopção “Datas Importantes e 
Valores de Inscrição” no menu “Congresso de Educação Sexual”). 
 
Serão apresentados o valor final mediante a escolha (e se deseja participar do jantar), 
sendo que deverá proceder ao pagamento através de transferência bancária: 
 
Beneficiário: MycoTec Lda  
Para participantes portugueses=> NIB: 003508230000928793045 
Nome do Banco: Caixa Geral de Depósitos (CGD)  
Morada do Banco: Caixa Geral de Depósitos, Agência Universidade do Minho, Campus de 
Gualtar, 4710-057 Braga, Portugal 
 
 
Por último, deverá digitalizar o seu comprovativo de pagamento e remeter para a 
organização através do email do congresso: cesmemi@gmail.com 


