
O Instituto de Ciências da Terra (ICT) - Polo de

Évora convida todos os membros integrados,

colaboradores e estudantes para as VII Jornadas

do ICT, nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2022.

Este evento decorrerá via Zoom em link a

disponibilizar posteriormente.

O principal objetivo das Jornadas do ICT é

proporcionar a todos os membros a oportunidade

de partilhar o seu trabalho e atividades de

investigação com os restantes membros do ICT.

Desta forma, pretende-se reforçar o espírito de

unidade do ICT, fortalecer colaborações

existentes, proporcionar a comunicação entre os

membros para estabelecimento de novas

parcerias, assim como promover a visibilidade

nacional e internacional do ICT e dos seus

investigadores.

No primeiro dia, os participantes serão

convidados a apresentar os seus trabalhos e

atividades de investigação, através da

apresentação de comunicações orais e em

painel digital. Será também aberto um período

de discussão sobre temas atuais e transversais a

todos os grupos de investigação.

No segundo dia de manhã, haverá espaço para

Reuniões por Grupo de Investigação do ICT

para discussão dos trabalhos desenvolvidos no

âmbito da sua atividade referente ao ano anterior,

assim como discutir projetos atuais e/ou futuros.

Da parte da tarde decorrerá a Assembleia Geral

do ICT.

Os resumos recebidos pela Comissão

Organizadora serão editados num volume, que

será antecipadamente disponibilizado online na

página oficial do ICT.

Localização

Via Zoom através de links disponibilizados

posteriormente

VII JORNADAS DO

10 e 11 de fevereiro de 2022

Universidade de Évora



Prazos

• 30/01 – Prazo para inscrição

• 30/01 – Prazo para submissão de resumos

• 08/02 – Divulgação do programa final

Contactos

jornadas.ict2022@uevora.pt

Webpage

http://www.icterra.pt/

Inscrição

A inscrição é gratuita mas obrigatória através do formulário disponível em
https://forms.gle/p8KnxxNKhLc8rX9H6

Resumos

Até 400 palavras (título, palavras-chave, autores, afiliações e

agradecimentos deverão ser contabilizados separadamente). Os

resumos podem ser escritos em português ou inglês.

Todos os resumos deverão ser submetidos através da plataforma

https://forms.gle/pqDxbqpdFu6RHiYn9

• Comunicações orais | 15 minutos

• Comunicações em painel digital | 5 minutos

10 e 11 de fevereiro de 2022

Universidade de Évora
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Programa Provisório

Comissão Organizadora

Ana Foles ICT – Polo de Évora

Ana Lourido ICT – Polo de Évora

Filippe Santos               ICT – Polo de Évora

Gonçalo Silvério ICT – Polo de Évora

Luís Lima ICT – Polo do Porto

Oumaima Mesbahi ICT – Polo de Évora

Rui Oliveira  ICT – Polo de Évora

Thais Canesin ICT – Polo do Minho

Comissão Científica

Deolinda Flores

Helena Sant’Ovaia

Rui Salgado

José Brilha

Maria João Costa

Paulo Canhoto

Teresa Valente

Mourad Bezzeghoud

10 de fevereiro

09:00 – 09:15 Sessão de abertura das JICT 2022

09:15 – 11:00 Comunicações digitais

11:00 – 11:15 Pausa para café

11:15 – 12:15
Mesa Redonda 1 “As mulheres nas

Ciências da Terra”

12:15 – 13:30 Pausa para almoço

13:30 – 14:45 Comunicações digitais

14:45 – 15:00 Pausa para café

15:00 – 16:15 Comunicações digitais

16:15 – 16:30 Pausa para café

16:30 – 17:50
Mesa Redonda 2 “As condições atuais

da Investigação em Portugal”

11 de fevereiro

10:00 – 10:15
Sessão de abertura do 2º dia

JICT

10:15 – 12:00 Reuniões por grupo

12:00 – 14:00 Pausa para almoço

14:00 – 15:45 Assembleia Geral do ICT

15:45 – 16:15 Sessão de encerramento

10 e 11 de fevereiro de 2022

Universidade de Évora


