
 

  

 

 

POSTERS E RESUMOS 

 

No II Congresso Ciência & Espiritualidade está contemplado o concurso para submissão de 

Posters, que serão avaliados e selecionados pela Comissão Científica do evento. As 

comunicações selecionadas terão espaço para expor o seu poster. 

 

POSTERS 

 Os Posters terão de ter o tamanho A0, com uma orientação vertical e com um tamanho de letra que 

possa ser lido facilmente a uma distância de, pelo menos, 3 metros. Os autores poderão afixar os posters a 

partir de dia 01 de julho, das 8:30, no local indicado para o efeito. 

  

 O local dos posters será indicado via email para todos os autores selecionados. 

 

1 – Tipologia de trabalho 

A submissão dos Posters deve conter a seguinte informação: 

- Introdução; 

- Metodologia;  

- Resultados;  

- Conclusões. 

 

A submissão de trabalhos referentes a experiência pedagógica deve integrar a seguinte informação:  

- Plano de trabalhos;  

- Desenvolvimento;  

- Conclusão. 

Os resumos não devem ter referências bibliográficas. 

 

Caso o trabalho tenha mais de 2 autores, a sua aceitação dependerá da inscrição no simpósio de pelo 

menos metade dos autores. 

 

 



 

  

 

 

2 – Normas para submissão de trabalhos 

Todos os resumos serão objeto de análise por parte da Comissão Científica. 

 Todas as propostas de apresentação devem ser submetidas online através do preenchimento do 

seguinte formulário: https://forms.gle/SxMzyuPce9W42SqQ9  

 Os textos dos posters devem ser originais e não devem estar sob revisão para nenhum outro 

simpósio, conferência ou publicação nacional ou internacional. 

 Os resumos devem seguir as normas de formatação das linhas orientadoras para submissão de 

resumo e ser submetidos em ficheiro editável. 

 

3 – Linhas orientadoras para submissão de resumo 

 Os resumos do simpósio serão disponibilizados no site do II Congresso Ciência & Espiritualidade. 

Os resumos devem ser submetidos de acordo com as seguintes normas:  

- Palavras: entre 300 e 400 

- Palavras chave: entre 3 e 5 

- Margens: 2,5 cm em todo o documento; 

- Tipo de letra: Times New Roman, tamanho 12; 

- Espaçamento: Simples (1.0 pto); 

- Siglas e acrónimos: O uso de siglas e acrónimos é recomendado para os termos normalmente 

reconhecidos. Na primeira vez que é utilizado o termo deve ser escrito por extenso seguido da sigla ou 

acrónimo entre parênteses.  

 

 Os interessados em apresentar trabalhos no simpósio devem submeter os respetivos resumos até 

ao dia 31 de maio de 2023 (às 23:59), através do seguinte e-mail: eventos@excelenciamental.pt 

 

4 – Tipos de trabalhos a submeter 

 As formas de participação no simpósio podem ocorrer sobre a apresentação de Poster. São aceites 

participações que têm a língua portuguesa como língua materna. 

– Poster: 

Físico, consoante orientações da organização, seguindo o modelo de poster para o efeito. 
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5 – Datas Importantes 

Inscrição: De 1 de fevereiro a 30 de abril de 2023 

Submissão de Resumos: até 31 de maio de 2023 

Notificação aos Autores: até 15 de junho de 2023 

 

Notas importantes – só serão aceites resumos de participantes cuja inscrição já tenha sido realizada 

através do formulário online. Este concurso está aberto para os participantes do II Congresso Ciência & 

Espiritualidade. 

 

6 – Processo de Revisão das Candidaturas a Poster 

 Todos os trabalhos submetidos no prazo definido e de acordo com as linhas orientadoras para 

submissão de resumo serão sujeitos a um processo de revisão realizado por elementos da Comissão 

Científica. 

 Depois de terminado o processo de revisão o autor que submeteu o trabalho será informado, via 

email, acerca da sua aceitação, revisão ou rejeição. 

 Quando o resumo é aceite, sob a condição de uma revisão do mesmo, os autores devem ter em 

consideração as recomendações efetuadas pelos membros do conselho científico. Após essa reformulação 

há a necessidade de voltar a submeter o trabalho até à data-limite definida pela Comissão Científica. 

 

7 – Valor de Participação 

 Cada submissão de resumo tem o valor de 30,00€ (trinta euros). 

 Após o preenchimento do formulário de inscrição receberá um email com a confirmação da mesma 

e os respetivos dados de pagamento.  

 Somente após receção do comprovativo de pagamento estará passível a receção dos resumos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Comissão Científica 

 

Bem-vindos ao II Congresso Ciência & Espiritualidade! 

  

Do ponto de vista científico, o II Congresso Ciência & Espiritualidade é, desde a sua primeira edição, o 

ponto de encontro das múltiplas referências que se dedicam à investigação e ao ensino da Espiritualidade, 

em Portugal e no mundo. Este encontro também permite, de uma forma abrangente, divulgar, discutir e 

atualizar o progresso do caminho da Ciência e da Espiritualidade. 

Em números, o Simpósio Internacional Ciência & Espiritualidade, na sua primeira edição, juntou dois países 

– Portugal e Brasil – e 7 oradores, durante 1 dia de partilha de conhecimento. Nesta segunda edição, o 

programa reúne 3 países – Portugal, Brasil e Roménia, entre 3 oradores nacionais e 3 internacionais, 

palestras teóricas, com práticas vivenciais e uma miniexposição. 

A diversidade e qualidade do programa do II Congresso Ciência & Espiritualidade, assim como, a grande 

adesão em número de inscrições referentes à primeira edição, são excelentes indicadores para o sucesso 

deste evento, que se espera muito participado. 

Será, com toda a certeza, um dia pleno para todos os participantes, na expectativa de que possam absorver 

a melhor das informações, alargar os seus conhecimentos e levar orientações para um caminho mais 

efetivo da Ciência e da Espiritualidade. 

  

Agradecemos a vossa presença e contribuição para o sucesso do II Congresso Ciência & Espiritualidade  

 

Sejam bem-vindos! 

A Comissão Científica 

 

 


