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TÍTULO DA APRESENTAÇÃO (TIMES NEW ROMAN 12, NEGRITO, 

MAIÚSCULAS, CENTRADO) 

 

Nome do 1º Autor1*, Nome do 2º Autor2, Nome do 3º autor2 (indique o autor de contacto com * no 

apelido, p.e., Ana P.T. Silva*) (Times New Roman 11, negrito, centrado) 

1 Afiliação com morada completa (Times New Roman 10, centrado), por favor indique endereço eletrónico, 

telefone e fax do autor de contato 

2 Afiliação com morada completa (Times New Roman 10, centrado) 

 

RESUMO (TIMES N.R. 11, NEGRITO, MAIÚSCULAS, JUSTIFICADO À ESQUERDA) 

Solicita-se gentilmente aos autores que sigam estas instruções para submeter os resumos.  

Escolha um título conciso que traduza adequadamente o trabalho que será descrito. Para indicar o título, 

o nome dos autores e a afiliação, por favor siga as instruções indicadas acima. Os resumos devem ser 

escritos em papel no formato A4 com 2,5 cm nas margens esquerda e direita, 3 cm na margem superior 

e 2 cm na margem inferior. Escreva um Resumo com menos de 500 palavras no estilo Times New 

Roman 11, espaçamento simples e justificado à esquerda e à direita (não ocupe mais do que uma página 

A4). Deixe 6 pontos antes de um novo parágrafo. O Resumo deve conter o objetivo, o procedimento 

experimental, os principais resultados e conclusões do trabalho. Recomenda-se a elaboração dos 

resumos em Inglês. No entanto, os mesmos também podem ser apresentados em Português. Neste caso, 

é obrigatório apresentar uma versão do documento em Inglês, numa segunda página, no mesmo ficheiro. 

Submeta o Resumo online em formato Adobe PDF (preferencialmente), ou MS Word. Em simultâneo, 

é efetuado um pré-registo para o autor correspondente, o qual receberá uma notificação por correio 

eletrónico. Ao submetê-los, os direitos de autor dos resumos são transferidos para a XXV 

TECNICELPA - Conferência Internacional da Floresta, Pasta e Papel. Os resumos serão 

reencaminhados para a Comissão Científica para avaliação. A informação sobre a aceitação/recusa dos 

resumos será enviada para o endereço eletrónico do autor correspondente, bem como o tópico atribuído, 

o tipo de apresentação (oral / poster), o número de registo do trabalho e a sua localização no programa 

científico.  

Um resumo aceite constitui um compromisso dos autores em apresentar o seu trabalho na Conferência. 

Os Resumos serão publicados no Livro de Resumos da Conferência e os Trabalhos Completos serão 

publicados em suporte digital. Contudo, só serão publicados os Resumos que sigam as regras 

apresentadas no website para a sua elaboração e que tenham dado origem a um Trabalho Completo 

submetido para avaliação (por favor veja as regras correspondentes). Pelo menos um dos autores tem de 

estar inscrito na Conferência. O número de trabalhos por cada autor correspondente (e inscrito) está 

limitado a três, independentemente de serem escolhidos para apresentação oral ou poster. A Comissão 

Científica fará uma avaliação global do trabalho completo, seguindo critérios rigorosos previamente 

definidos. Uma eventual modificação do manuscrito julgada necessária será comunicada ao autor 

correspondente, juntamente com o prazo para o envio da versão final no formato Adobe PDF. 

Para publicação no livro de Resumos, o autor de contato pode enviar uma versão melhorada dos 

Resumos previamente aceites pela Comissão Científica, por favor confirme prazos no website. Neste 

caso, o autor de contato deverá indicar, no campo “observações” do formulário de submissão online de 

resumos, que se trata de uma versão melhorada. 

Para qualquer esclarecimento adicional por favor contacte o Secretariado da Conferência: 

tecnicelpa.ciadicyp2020@tecnicelpa.com. 

 

Palavras-chave: indicar um máximo de 5, por ordem alfabética, separadas por vírgulas. 

mailto:tecnicelpa.ciadicyp2020@tecnicelpa.com

