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Abstracts
O Instituto de Ciências da Terra (ICT) Polo do Minho convida todos os
membros integrados e alunos para as
Jornadas do ICT – 2017, nos dias 26 e 27
de junho, na Universidade do Minho, em
Braga.
O objetivo das Jornadas é proporcionar a
todos a oportunidade de partilhar os
seus resultados e conhecer as atividades
de investigação em todos os polos do ICT.
Para isso, a vossa participação é valiosa!

Próximos prazos
08/06 – Último dia para efetuar a préinscrição (prorrogada).
12/06 – Publicação do programa.
16/06 – Prazo final para submissão de
abstracts.
20/06 – Último dia para o pagamento da
inscrição.
23/06 – Publicação dos abstracts na página
do ICT.

A submissão de abstracts deve ser feita
através do formulário disponível em:
https://goo.gl/forms/1ZIl60HEi4Nojb1h2
As instruções sobre tamanho, formato e
idiomas estão indicadas no formulário e na
1ª Circular.

Os abstracts serão publicados em formato
digital, na página do ICT.

Posters
Dimensões A0 e formatação livre. Deve
conter os logotipos da Universidade e de
projetos e entidades financiadoras.
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Pré-Inscrição (prorrogada até 10/06)

Inscrição

Efetuar o registo através do formulário disponível
em: https://goo.gl/forms/6Rra4lLWOe5dT1N52

Tipo 1:

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

Inscrição

Tipo 2:

 Efetuar depósito identificado para:

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

Caixa Geral de Depósitos
IBAN PT50 0035 0823 00010441 461 24
BIC CGDIPTPL
 Enviar o comprovativo para
jornadas2017@dct.uminho.pt

É recomendável que membros e estudantes
organizem, com o coordenador do seu polo do
ICT, os detalhes de logística (transporte,
alojamento, inscrições e reembolso de despesas).

Comissão Organizadora:
Rachel Prochoroff
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Patrícia Gomes
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Cláudia Cruz
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Miguel Potes
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Contactos
jornadas2017@dct.uminho.pt

Web page
http://ict.org.pt

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

