Normas para submissão de PROPOSTAS
II Encontro Nacional de Jovens Investigadores em Educação - II ENJIE
Universidade do Minho, 2 e 3 de Junho de 2017
Todos os jovens investigadores – doutorandos ou doutorados há menos de 3 anos – podem submeter
as suas propostas de comunicação oral ou poster até 30 de Março de 2017.
Regras gerais de submissão das propostas:


As propostas devem incluir um breve Resumo de 150 palavras, no máximo, seguido de 3 a 5
palavras-chave; esta informação é inserida em campos da plataforma EasyChair.



O Resumo alargado deve ter 900 a 1500 palavras, incluindo as referências que devem ter até
um máximo de 10 (obrigatoriamente segundo normas APA); submeter em documento Word
por ‘upload’ na plataforma EasyChair.



Caso se aplique, aconselha-se a seguinte estrutura para o Resumo alargado:
o Introdução
o Contextualização teórica
o Metodologia
o Resultados (ou resultados esperados)
o Discussão e Considerações finais
o Referências



Cada trabalho de investigação só pode ser objeto de uma única submissão;



Deverá ser indicada a preferência por Comunicação Oral ou por Poster. Sugere-se o uso do
Poster para os trabalhos de doutoramento que se encontrem nas suas fases iniciais de
desenvolvimento.



As submissões são feitas exclusivamente
(http://www.easychair.org/)

através

da

plataforma

EasyChair

Datas importantes:
 06 março – data limite de submissões
 03 abril – informação aos autores dos resultados e de eventuais revisões
 17 abril – data limite para entrega de propostas revistas
Outras informações:
 A inclusão do trabalho no programa e a sua apresentação no evento requer o pagamento da
inscrição de pelo menos um Autor;
 A apresentação do trabalho requer a presença na sessão respetiva do Autor principal da
proposta;
 Caso não disponha de uma conta na plataforma EasyChair, deverá criá-la seguindo as
instruções disponíveis no website;
 As Comunicações Orais terão a duração de 15 min;
 Os Posteres devem ser afixados no dia e espaço indicados no Programa e obedecer ao
seguinte formato: largura 90 cm; altura 120 cm.
 O Livro de Resumos incluirá os Resumos breves; os Resumos alargados serão incluídos em
livro de atas digital.

Contacto: 2enjie@ie.uminho.pt

Site: http://www.enjie.pt/

