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O Instituto de Ciências da Terra (ICT) Polo do Minho convida todos os
membros integrados e alunos para as
Jornadas do ICT – 2017, um evento
onde serão apresentados os trabalhos
científicos e projetos que decorreram
nos últimos meses.
Programadas para os dias 26 e 27 de
junho,
as
Jornadas
pretendem
proporcionar a todos a oportunidade de
partilhar os seus resultados e conhecer
as atividades de investigação em todos
os polos do ICT.

No primeiro dia de atividades, os
participantes são convidados
a
apresentar um panorama geral das suas
pesquisas em formato poster, na sessão
de discussão dedicada ao seu Grupo
Temático. No mesmo dia, poderão
conhecer
outros
projetos
de
investigação existentes no ICT e
alinhavar novas colaborações.
Além disso, os participantes também
são convidados a enviar uma breve
descrição e resultados das suas
pesquisas em formato abstract.

Os abstracts recebidos pela Comissão
Organizadora serão editados em um
volume
disponibilizado
online,
aumentando a visibilidade das atividades
de investigação promovidas pelo ICT.
No segundo dia das Jornadas decorrerá a
Assembleia Geral do ICT, na qual serão
discutidos aspetos importantes do
funcionamento e perspetivas do
instituto.

As Jornadas têm como objetivos reforçar
o espírito de unidade do ICT, revigorar as
colaborações
já
existentes
e
proporcionar a comunicação com o
intuito de estabelecer novas parcerias,
além de promover a visibilidade nacional
e internacional do instituto e dos seus
investigadores. Para isso, a vossa
participação é valiosa!

Pré – inscrição
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É feita através do formulário disponível em:
https://goo.gl/forms/6Rra4lLWOe5dT1N52
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Abstracts
Até 500 palavras, incluindo links para
páginas de projetos e agradecimentos
(título, autores, contactos e palavraschave são contabilizados separadamente).
Os idiomas preferenciais são inglês e
português. Os autores são responsáveis
pela correção do texto que submeterem.

Inscrição
Tipo 1:

Prazos

26/06 + 27/06 (almoços simples): €16,00

28/05 – Prazo final para efetuar a
pré-inscrição.
01/06 – Envio da 2ª Circular.

Tipo 2:
26/06 (almoço simples) e 27/06 (almoço de
confraternização): €23,00

16/06 – Prazo final para submissão
de abstracts.

Efetuar depósito identificado para:

A submissão de abstracts deve ser feita
através do formulário disponível em:
https://goo.gl/forms/1ZIl60HEi4Nojb1h2

23/06 – Publicação dos abstracts na
página do ICT.

Caixa Geral de Depósitos
IBAN PT50 0035 0823 00010441 461 24
BIC CGDIPTPL

Posters

02/06 a 20/06 – Prazo
pagamento da inscrição.

Dimensões A0 e formatação livre.

para
É recomendável que os membros e estudantes
organizem, com o coordenador do seu polo do
ICT,
os detalhes de logística (transporte,
alojamento
e
pagamento/reembolso
das
despesas).
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Comissão Organizadora:
Rachel Prochoroff

ICT – Polo do Minho

Patrícia Gomes

ICT – Polo do Minho

Cláudia Cruz

ICT – Polo do Porto

Braga

Onde ficar

João Fontiela

ICT – Polo de Évora

Fundada em 16 a.C. pelos romanos, a
“Bracara Augusta” é a mais antiga cidade
portuguesa. Seus mais de 2000 anos de
história misturam-se com a rica cultura do
Minho e estão visíveis em monumentos,
igrejas, ruínas e museus. São importantes
pontos turísticos os Santuários de Bom
Jesus do Monte, do Sameiro e a Sé, onde
se encontram os túmulos de D. Henrique e
D. Teresa, pais de D. Afonso Henriques.

Há muitas opções de alojamento em
Braga, desde locais com preços bastante
acessíveis (hostels e guesthouses) a
hotéis 4 estrelas (Mercure e Bracara
Augusta) e 5 estrelas (Meliá).

Miguel Potes

ICT – Polo de Évora

Devido às festas de São João, (14/06 a
25/06), sugerimos que as reservas sejam
feitas com antecedência.

Web page

Para saber mais:
https://www.cm-braga.pt/pt

Para a procura de alojamento, consulte:
http://destinia.pt/h/hoteis
https://www.booking.com

Contactos
jornadas2017@dct.uminho.pt

http://ict.org.pt (em “Novidades”)

Localização
Átrio Central e Auditório B1
Complexo Pedagógico 2
Universidade do Minho
Campus de Gualtar – Braga

