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Submissão de Resumos CISA2019  

Data limite para envio de resumos para apresentação de pósteres: 23 de abril de 2019.  

Notificação aos autores: Os autores serão notificados da aceitação dos resumos até ao dia 15 

de maio.  

Será necessária a inscrição na CISA2019 de pelo menos um dos autores do resumo. Cada 

inscrito na conferência poderá proceder à submissão de 2 resumos.  

Os resumos serão avaliados pela Comissão Científica da CISA2019, de acordo com a sua 

qualidade técnico-científica e a adequação ao tema da Conferência.  

O formato do resumo deverá ser o seguinte:  

Título. Calibri, tamanho 14, negrito, texto centrado, máximo 150 caracteres excluindo 

espaços  

Autores. Calibri, tamanho 12, texto centrado. Os nomes dos autores participantes na CISA2019 

deverão ser sublinhados. Exemplo: Maria Silva1, Manuel Tomás1 e António Marques2  

Afiliação.Calibri, tamanho 10, texto centrado. Indique a afiliação dos autores através de 

números superescritos no final do nome do autor. Exemplo: 1MARE- Marine and 

Environmental Sciences Centre, Instituto Politécnico de Leiria, Portugal, 2Faculdade de 

Ciências da Nutrição e Alimentação, Universidade do Porto.  

O resumo deverá apresentar um máximo de 500 palavras, escritas em Calibri, tamanho 11 ou 

equivalente, com espaço e meio entre as linhas, em texto justificado sem parágrafos. Caso o 

autor assim o entenda, é possível incluir figuras ou gráficos no resumo. O resumo deverá ser 

submetido em português, formato pdf, tamanho A4 com margens de 2,54 cm e não poderá 

exceder uma página.  

Palavras chave: Deverão ser indicadas, no máximo, 5 palavras chave, escritas em Calibri, 

tamanho 11.  

Agradecimentos: Poderão ser incluídos agradecimentos a pessoas, instituições ou referências 

a projetos relevantes para a investigação apresentada no resumo.  

O resumo deverá ser enviado para o email: cisa.estm@ipleiria.pt. O ficheiro deverá ter o nome 

do autor e a sigla da sua afiliação. Todos os resumos aceites para apresentação de póster serão 

publicados no “Livro de Resumos CISA2019” que será distribuído pelos participantes inscritos 

na conferência.  
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Pósteres  

Os pósteres, deverão ser elaborados em português, e ter as seguintes dimensões: 120 cm de 

altura e 90 cm de largura.  

Publicação na Revista “TecnoAlimentar – Revista da Indústria Alimentar”  

 

Os três melhores pósteres serão selecionados pela Comissão Científica da CISA2019, sendo os 

seus autores convidados a publicar um artigo, sobre o tema apresentado no póster, na revista 

“TecnoAlimentar – Revista da Indústria Alimentar”. 


