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O Polo da UMinho do Instituto de
Ciências da Terra (ICT) convida todos os
membros integrados e estudantes para
as Jornadas do ICT 2020, um evento
onde serão apresentados os trabalhos
científicos e projetos que decorreram
nos últimos meses.
Programadas para os dias 13 e 14 de
fevereiro, as Jornadas pretendem
proporcionar a oportunidade de
partilhar os seus resultados e conhecer
as atividades de investigação em todos
os polos do ICT.

No primeiro dia de atividades, os
participantes são convidados a
apresentar um panorama geral das suas
pesquisas, na sessão de discussão
dedicada
ao
seu
Grupo
de
Investigação. No mesmo dia, poderão
conhecer
outros
projetos
de
investigação existentes no ICT e
desenvolver novas colaborações.
Além disso, os participantes também
são convidados a enviar uma breve
descrição e resultados das suas
pesquisas em formato de resumo.

Os resumos recebidos pela Comissão
Organizadora serão editados em um
volume
disponibilizado
online,
aumentando a visibilidade das atividades
de investigação promovidas pelo ICT.
No segundo dia das Jornadas decorrerão
reuniões dos Grupos de Investigação e a
Assembleia Geral do ICT, na qual serão
discutidos aspetos importantes do
funcionamento do instituto e perspetivas
para o futuro próximo.
Estas Jornadas marcam o arranque do
novo ciclo 2020-2023 e têm como
objetivos reforçar o espírito de unidade
do ICT, revigorar as colaborações já
existentes e promover novas parcerias,
além de proporcionar uma visibilidade
nacional e internacional do instituto e
dos seus investigadores. Para isso, a
vossa participação é valiosa!
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Formulário disponível em:
https://forms.gle/P27UDJ7RVCqryaUw9
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Resumos

Prazos

Até 500 palavras (título, autores e afiliação
são contabilizados separadamente). Os
idiomas preferenciais são inglês e
português. Os autores são responsáveis
pela correção do texto que submeterem.

31/Dez – Prazo final para inscrição,
pagamento e submissão de resumos.

A submissão de resumos deve ser feita,
simultaneamente com a inscrição, através
do formulário disponível em:
https://forms.gle/P27UDJ7RVCqryaUw9

Comunicações orais: 15 minutos
Comunicações em painel: Dimensão A0

Inscrição

13/Jan – Envio da 2ª Circular.
10/Fev – Publicação dos resumos na
página do ICT.

Opção 1:
Inclui almoço de dia 13 + coffee-breaks: €15,00
Opção 2:
Inclui almoço de dia 13 + almoço de
confraternização no dia 14 + coffee-breaks:
€25,00
Efetuar transferência identificada para a
conta:

Para
informações
sobre
logística
(transporte, alojamento e pagamento /
reembolso das despesas) devem ser
contactados os respetivos coordenadores
de Polo.

Caixa Geral de Depósitos
IBAN PT50 0035 0823 00010819700 13
BIC CGDIPTPL
(enviar e-mail com comprovativo de
transferência bancária para
jornadasict2020@dct.uminho.pt)

Comissão Organizadora:

ICT
13 e 14 de fevereiro de 2020
Universidade do Minho | Braga

Alguns factos e números da UMinho

(provisória)
Luís Lima

ICT – Polo da UPorto

Patrícia Gomes ICT – Polo da UMinho

Onde ficar

Sara Pereira

Há muitas opções de
alojamento em Braga. A
Pousada da Juventude, a 30
minutos a pé da UMinho, vai
reabrir em dezembro, após
obras de renovação. O Hotel
B&B Braga Lamaçães localizase a 10 minutos a pé da
UMinho e o Hotel Senhora-aBranca está a 25 minutos. O
serviço de táxis e Uber é uma
boa
opção
para
as
deslocações na cidade.

Thais S. Canesin ICT – Polo da UMinho

ICT – Polo da UÉvora

Contactos
jornadasict2020@dct.uminho.pt

Website
www.icterra.pt (em “Novidades”)

Localização
Universidade do Minho
Campus de Gualtar – Braga

