
 

  

Orientações para a 

apresentação de 

POSTERS 



1. Apresentação 

 

- Por força das circunstâncias e devido à Pandemia Covid- 19 o Seminário Desporto e Ciência 

2021 sofreu algumas alterações de organização. Nessa medida, ao invés de a apresentação dos 

posters ser em formato papel e presencial como nas edições anteriores a 2020, será em formato 

digital (vídeo) e online. 

 

2. Resumos 

- Primeiramente, deverão ser submetidos os resumos, até dia 07 de maio, na plataforma 

disponibilizada para o efeito: https://tinyurl.com/sdc21-abs  

- Deverão ser cumpridas as seguintes orientações: 

1. Título: Times New Roman 12 negrito; Autores Times New Roman 12, Afiliação, Centro 
de Investigação,País  

2. 5 Palavras chave, Times New Roman 12  
3. Resumo: Times New Roman12, 2000 carateres (máximo), espaçamento 1,5  
4. Referências: até 5 referências, Times New Roman 12, normas APA 

- Os autores de trabalhos que não estejam em conformidade e necessitem de ser reformulados 

ou mesmo excluídos, serão contactados até ao dia 10 de maio. 

 

 3. Orientações para o Vídeo 

- A duração dos vídeos deverá variar entre 3 e 5 minutos, os quais deverão ser gravados num 

formato compatível com o Windows. A organização não é responsável por qualquer problema 

de ordem técnica (ex: ficheiro corrompido) que impeça a sua exibição. 

- O vídeo não deverá exceder os 500 MB. 

- Formatos: wmv ou mpgou mpeg ou avi ou mp4 

 

3.1. Algumas sugestões para a gravação 

- Escolha um local calmo onde não sejam perceptíveis ruídos de fundo; 

- Poderá optar por colocar a imagem do poster em destaque e gravar a sua voz com ou sem a 

sua imagem. Caso pretenda pode recorrer a programas de edição de vídeo que tornem a 

apresentação mais atrativa. 

- Certifique-se de que a gravação terá a qualidade e o volume do áudio suficientes para que a 

informação seja compreendida. 

 

3.2. Envio do vídeo 

https://tinyurl.com/sdc21-abs


O vídeo deverá ser enviado pelo “Wetransfer” (https://wetransfer.com/) para o e-mail 

seminariodesportoeciencia2019@gmail.com até ao dia 17 de maio de 2021. 

Ao enviar o trabalho o autor é considerado legalmente responsável por todo o seu conteúdo e 

estará a autorizar a organização a divulgá-lo durante o evento, nos dias 20 e 21 de maio. 

 

 

 

A organização: 

Seminário Desporto e Ciência  

seminariodesportoeciencia2019@gmail.com 
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