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SUBMISSÃO DE RESUMO E POSTER 
 
A Comissão Organizadora da IV Conferência de Treino de Guarda-redes de futebol considerou de 

interesse a abertura de um espaço experimental de apresentação de trabalhos científicos em formato 

poster. 

Atendendo à temática pretende-se uma maior ligação entre o mundo científico e a prática real no que 

respeita ao Guarda-redes de futebol. 

 

 

CONDIÇÕES GERAIS PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS: 

O autor que apresenta o trabalho tem de estar obrigatoriamente inscrito na Conferência. 

São aceites, no máximo, 6 autores por trabalho. 

Será aceite como primeiro autor em dois trabalhos não havendo limitações para coautorias. 

É obrigatória a utilização do template (resumo e artigo) disponibilizado pela organização para o envio dos 

trabalhos. 

Os trabalhos podem ser apresentados em Português ou Inglês. 

 

DATAS RELEVANES 

A data limite de submissão dos trabalhos é 30 Abril, para o email Desporto@cm-vilanovadepoiares.pt  

A resposta de aceitação dos trabalhos será efetuada, preferencialmente, até 24 de maio. 

Serão estipulados e comunicados os momentos em que os autores têm de estar junto aos seus posters, 

para contacto entre autor e interessados. 

Depois da aceitação os autores deverão chegar junto da organização no sábado, dia 8 de junho, às 9h para 

afixar os posters.  

 

COMISSÃO CIENTIFICA 

Os trabalhos serão avaliados pelo Comissão Científica da IV Conferência de Treino de Guarda-redes de 

Futebol: 

Professor Doutor Artur Santos 

Professor Doutor Filipe Clemente  

Professor Doutor Hugo Sarmento 

Professor Doutor Ricardo Rebelo 
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RESUMO 

O resumo deve ser redigido com o tipo de letra Arial, Times New Roman ou Calibri, tamanho 12, contando 

no máximo 400 caracteres, e deve apresentar as palavras-chave (mínimo 3 e máximo 5). 

 

POSTER 

O Poster deverá incluir:  

a) Título do trabalho (letra tamanho 90);  

b) Autores (primeiro e último nome e respetiva filiação);  

c) E-mail para contacto (primeiro autor);  

d) Resumo, palavras-chave, Introdução, Objetivos, Materiais e Métodos, Resultados, Conclusões e 

Referências. 

O formato de impressão do Poster será de 90 x 120 cm. 

Os subtítulos com letra tamanho 59; texto com letra tamanho 22, espaçamento entre linhas 1,5, tabelas 

ou quadros com letra tamanho 20, tipo de letra Arial, Times New Roman ou Calibri. 

O logótipo da Conferência tem de ser mantido. 

A estruturação do poster deve obedecer à sequência apresentada. 

Todos os autores de Poster que se encontrem inscritos e frequentem a Conferência receberão o respetivo 

certificado de apresentação. 

 
 


