
INSTRUCÇÕES PARA A SUBMISSÃO DE UM ABSTRACT DE UM POSTER OU 
DE UMA COMUNICAÇÃO

Como enviar
O envio  do abstract deve realizar-se da plataforma EasyChair, através do link https://www.
easychair.org/conferences/?conf=aicveip2012, completando os seguintes campos:

•	Autor(es) / Author(s)/ Autor(es);
•	Título / Title / Título;
•	Resumen: Máximo 500 palabras / abstract: up to 500 words/ abstract: máximo de 500 palavras;
•	Palabras clave (3)/ Keywords (3)/ palavras chave (3);
•	Topicos (selección de solo un tema) / Topics (select one theme only)/ Tópicos (selecção de um só tema)
•	Na opção “Upload Paper”, selecione o campo “abstract only”, já que não é necessário nesta etapa realizar 

o upload.
No processo de revisão por pares, os membros da Comissão Científica avaliarão o seu trabalho. Se têm 
sugestões ou comentários sobre o seu contributo, estas serão incluídas numa tabela que será enviada para 
que o(s) autor(es) as possa rever. Se dois membros da Comissão aceitam o seu trabalho sem comentários 
na primeira fase da revisão, o seu contributo será incluído nos  Abstracts Proceedings. No caso em que um 
ou ambos os membros da Comissão Científica solicite ou solicitem a revisão do documento, deverá fazer 
as correções necessárias no seu texto em função das datas limite a indicar pela Comissão Organizadora, e 
enviar de novo o documento para a sua re-avaliação numa segunda fase. O seu trabalho não será aceite para 
publicação nos Abstracts Proceedings nos seguintes casos:

•	Se os dois membros da Comissão Científica consideram como “não aceite” na primeira fase da revisão.
•	Se a nova versão que enviou para a revisão na segunda fase foi considerada não aceite.

Se efetuar a inscrição no Congresso e se o seu abstract for aceite pela Comissão Científica, poderá 
apresentar o seu trabalho no Congresso através de comunicação oral ou exposição de um poster. O texto 
completo do seu contributo só se publicará na web do Congresso (ISBN) depois da presença de um dos 
autores na conferência.

Para esta edição, o documento incluirá um máximo de 5 imagens a cor inseridas de acordo com o Arquivo 
Modelo disponível na web do Congresso. Em caso de se tratarem de imagens a branco e preto, não haverá 
limite do número de imagens, sempre que a extensão total do documento não supere as 5 páginas no formato 
A4. Se o(s) autor(es) considerar necessário para a edição on-line das Actas do Congresso poderá incluir 
um maior número de imagens a cor, sempre que a extensão total do documento não supere as 5 páginas no 
formato A4.
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