JORNADAS DO ICT
28 e 29 de maio de 2018
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

O Instituto de Ciências da Terra (ICT) Polo do Porto convida todos os
membros integrados, colaboradores e
estudantes para as Jornadas do ICT
2018, a decorrer nos dias 28 e 29 de
maio, na Faculdade de Ciências da
Universidade do Porto.
O principal objetivo das Jornadas do
ICT é proporcionar a todos os membros
a oportunidade de partilhar o seu
trabalho e atividades de investigação
com os restantes membros do ICT.

Desta forma, pretende-se reforçar o
espírito de unidade do ICT, fortalecer
colaborações existentes, proporcionar a
comunicação entre os membros para
estabelecimento de novas parcerias, e
promover a visibilidade nacional e
internacional do ICT e dos seus
investigadores.
No primeiro dia, os participantes serão
convidados a apresentar os seus trabalhos
e atividades de investigação, através da
apresentação de comunicações orais e em
painel.

No mesmo dia, haverá espaço para reuniões
dos grupos de investigação do ICT para
apresentação e discussão dos trabalhos
desenvolvidos no âmbito de cada grupo. No
segundo dia de atividades decorrerá a
Assembleia Geral do ICT.
Os resumos recebidos pela Comissão
Organizadora serão editados num volume,
que será disponibilizado online na página do
ICT.

|Localização
Auditório Ferreira da Silva
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
Coordenadas:
8 38’ 18.82’’ W
41 09’ 07.57’’ N
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Inscrição

| Resumos

| Prazos

Até 400 palavras (título, palavras-chave,
autores e afiliações deverão ser
contabilizados
separadamente).
Os
resumos podem ser escritos em português
ou inglês.

11/05 - Prazo para inscrição
11/05 - Prazo para submissão de resumos
21/05 - Divulgação do programa final

A submissão dos resumos deve ser feita
através do formulário disponível em:
https://goo.gl/forms/TayvhzaEL9dLQBHl1

| Contactos

| Comunicações orais 15 minutos

| Webpage

| Comunicações em painel Dimensão A0

http://ict.org.pt

jornadas.ict.2018@fc.up.pt

A inscrição é gratuita mas obrigatória
através do formulário disponível em:
https://goo.gl/forms/F1SGfkkyoycdN9St2
Disponibiliza-se a opção de almoço e jantar
no dia 28, que devem ser reservados no
formulário de inscrição.

Almoço (Refeitório FCUP)
Jantar (Instituto Geofísico)

|€ 5,00
|€ 15,00

O pagamento deve ser feito
transferência bancária para o NIB:
NIB 0035 0124 0001 3240 7009 1

por

O comprovativo de pagamento por
transferência bancária deve ser enviado
para: jornadas.ict.2018@fc.up.pt
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| Comissão Organizadora

| Programa
28 de maio – Jornadas do ICT

29 de maio – Jornadas do ICT

09:00 – 09:20

Receção dos participantes

09:00 – 11:00 Assembleia geral do ICT

09:20 – 09:30

Abertura das Jornadas do ICT 2018

11:00 – 11:30 Pausa para café

09:30 – 11:00

Comunicações orais

11:30 – 13:00 Assembleia geral do ICT

11:00 – 11:30

Pausa para café

11:30 – 13:00

Comunicações orais

13:00 – 14:00

Pausa para almoço*

14:00 – 15:30

Comunicações em painel

| Onde ficar

15:30 – 17:00

Reuniões de grupos do ICT
Visita e jantar** no Instituto
Geofísico da Universidade do Porto

Hotel HF Tuela
Hotel Douro
Pousada da Juventude do Porto

A partir das 17h

*refeitório FCUP; ** jantar churrasco

Cláudia Cruz
Joana Ribeiro
Rachel Prochoroff
Miguel Potes
Noel Moreira

ICT – Polo do Porto
ICT – Polo do Porto
ICT – Polo do Minho
ICT – Polo de Évora
ICT – Polo de Évora

| Comissão Científica
Alexandre Araújo
António Heitor Reis
Deolinda Flores
Fernando Noronha
José Brilha
Manuel Collares Pereira
Maria João Costa
Mourad Bezzeghoud
Teresa Valente

