ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS MARINHAS E COSTEIRAS

6as JORNADAS CIENTÍFICAS DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS
MARINHAS E COSTEIRAS
Quelimane, 26 e 27 de Setembro de 2019
“Investigação Científica em Prol do Desenvolvimento da Ciência e Inovação em
Moçambique”
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
I.

DADOS PESSOAIS

Apelido:
Nome completo:
Título (Prof. Doutor/Doutor/Mestre/Engo./Lic./Sr/Sra, etc.):
Nível académico e/ou profissional:
Área de Especialização:
Profissão:
Ocupação:
Proveniência:
Se estudante, CURSO :
Sexo:
Proveniência:

Masculino:

Idade:

Feminino:

Província:
Telemóvel 1:

Contactos:
Email:

Cidade/Distrito:
Telemóvel 2:

Resumo

II.

DADOS DE PARTICIPAÇÃO

Forma de
apresentação:

Comunicação
Oral:

Exposição

Concurso de
Conhecimento

Título do
Trabalho:

Autor(es):

III.
No.

DADOS DE EXPOSIÇÃO (a preencher apenas no caso de Exposição)
Tipo de
Breve descrição (incluindo quantidades e tamanhos):
exposição:

1 Protótipos
2 Produtos
3 Experiências
4 Rollup’s
5 Cartazes (pôster)
6
IV.
No.
1
2
3
4

Outro:
________________
MEMBROS DO GRUPO CONCURSO DE CONHECIMENTO EM CIÊNCIAS MARINHAS
Nome
Curso

V.

DETALHES DAS APRESENTAÇÕES

Comunicação Oral
•

O Resumo do trabalho não deve exceder 300 palavras (MS Word, Times New Roman, 1.5 espaçamento,
fonte 12);

•

Não são permitidas abreviaturas, referências bibliográficas, figuras, tabelas, fotos e subtítulos no resumo;

•

O resumo deve incluir título, nome(s) do(s) autor(es), e 3 a 5 palavras chaves;

•

Encoraja-se que os trabalhos sejam apresentados pelo investigador principal ou por alguém da equipa de
investigação que tenha tido uma participação ativa no estudo.

Descrição dos conteúdos do resumo:
Introdução: Descrever de forma clara o foco do estudo, descrever o problema, a justificativa e os aspectos de
literatura com relevância científica (usar verbos no tempo presente).
Objectivo(s): Descrever o(s) objectivo(s) da realização do estudo.
Metodologia: Descrever a localização geográfica ou local de estudo, ano do estudo, bem como o contexto em
que o trabalho foi realizado; Explicar os procedimentos usados para a recolha e análise de dados (usar verbos
no tempo pretérito).
Resultados: Descrever os resultados mais importantes de forma numérica (sempre que possível). Os dados
relativos à análise estatística devem ser apresentados sempre que aplicável (usar verbos no pretérito).
Conclusões: Devem ser baseados nos dados apresentados na secção de resultados. Evitar especulações;
Sempre que possível deve ser mencionada a aplicação prática dos resultados (usar verbos no tempo presente).
Concurso de Conhecimento (apenas para estudantes da ESCMC)
Os candidatos a apresentar devem incluir a este formulário a lista dos membros do grupo que deve ser
multidisciplinar constituído por 4 estudantes da ESCMC.
Para a Expositores
Devem apenas preencher o formulário de inscrição. Após a seleção serão contactados para informar sobre as
dimensões de espaço necessárias para a sua exposição.
Inscrição de Participantes sem Apresentação
Este devem preencher o ponto (I) referente aos dados pessoais.
NB. O FORMULÁRIO DEVE ESTAR DEVIDAMENTE PREENCHIDO PAR EFEITOS DE EMISSÃO DE
CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO.

PRAZO DE SUBMISSÃO: 10 de Setembro de 2019 para escmc.jornadas@gmail.com.

Datas Importantes:
Submissão dos resumos: 15 de Agosto a 10 de Setembro.
Inscrição dos participantes do concurso de conhecimento e de exposição: 15 de Agosto a
10 de Setembro.
Inscrição de participantes sem apresentação: 01 a 10 de Setembro
Divulgação dos resultados: até 17 de Setembro

