SUBMISSÃO DE RESUMOS
Caro(a) Instrutor de Massagem Infantil,
A APMI convida todos os Instrutores a participar no Dia Educacional do Instrutor de Massagem Infantil da
APMI, que irá decorrer a 21 de abril de 2018 em Lisboa, através de Apresentação oral ou Poster.
Os temas das apresentações deverão incidir em áreas do currículo da IAIM.

Regras para a submissão:
Os resumos das apresentações ou posters deverão obedecer às seguintes regras:
•
•
•
•
•
•
•
•

Os resumos deverão ser submetidos online, usando o formulário de submissão. Não existe
alternativa de submissão por qualquer outra via.
Todos os resumos deverão ser submetidos até domingo, dia 10 de março de 2018. Depois desta
data não serão considerados quaisquer submissões.
Os resumos poderão ter até 200 palavras, devem ser originais e estruturados de acordo com as
diretrizes;
Os autores são responsáveis pelo conteúdo das suas apresentações e posters;
Para todos os trabalhos aceites serão emitidos certificados de participação;
Será concedido um prémio para a melhor Apresentação e para o melhor Poster apresentado;
Os resumos aceites serão publicados no site da APMI;
Todos os autores selecionados devem inscrever-se até 31 de março para assegurar a inclusão da
sua contribuição no programa.

Apresentações:
As apresentações destinam-se a difundir experiências no contexto de sessões com pais, projetos,
ferramentas de trabalho e pesquisa, bem como investigação científica. Serão selecionadas um máximo de
três apresentações. Cada apresentação deve durar 15 minutos, seguidos de 5 minutos de discussão.
Os resumos deverão ser submetidos até domingo, dia 10 de março de 2018.
Posters:
Visam a divulgação de experiências em contexto educativo, projetos, ferramentas de trabalho e outras
investigações. A apresentação de posters no Encontro Educacional da APMI constitui uma excelente
oportunidade para os autores divulgarem e discutirem os seus trabalhos de um modo interativo e informal.
Os posters aceites terão um horário específico de apresentação. Devem assumir um formato vertical
(dimensões máximas de 120cm de altura e 90cm de largura). Serão afixados pelos autores no local indicado

pela Organização. Os autores deverão estar presentes durante a sessão de apresentação de posters, para
possíveis esclarecimentos de dúvidas. Os materiais a expor são da responsabilidade dos autores e deverão
ser preparados previamente à data da conferência.
Os resumos deverão ser submetidos até domingo, dia 10 de março de 2018.

Submissão de resumos:
Os resumos deverão ser submetidos online, utilizando o seguinte formulário de submissão:
Para submissão de resumos - clique aqui

Datas importantes:
Prazo para apresentação dos resumos: 10 de março de 2018
Prazo para apresentação de posters: 10 de março de 2018
Resultado da submissão: 24 de março de 2018
Inscrições para a Conferência para os autores selecionados: até 31 de março
Dia Educacional APMI 2018: 21 de abril de 2018
Localização: Lisboa – Villa Helena - http://www.villahelena.pt/

Para mais esclarecimentos por favor envie mensagem para info.apmi@gmail.com
A Direção da APMI

