
JORNADAS DO ICT  
02 e 03 de fevereiro de 2023

Universidade do Minho | Braga

O Polo da UMinho do Instituto de Ciências da Terra (ICT) convida
todos os membros integrados, colaboradores e estudantes para as
Jornadas do ICT 2023, a realizar nos dias 02 e 03 de fevereiro, na
Escola de Ciências da Universidade do Minho (Braga).

Nas Jornadas do ICT é proporcionada a oportunidade de partilhar os
resultados dos trabalhos e atividades de investigação desenvolvidos
em todos os polos do ICT.

Este ano, a Comissão de Acompanhamento Científico irá participar
nas Jornadas!

| Convite

Depois de dois anos em que as Jornadas se realizaram a distância
devido à pandemia covid-19, voltamos ao modelo presencial,
definitivamente mais favorável para fortalecer colaborações
existentes, proporcionar novas parcerias e promover uma maior
visibilidade nacional e internacional do ICT e dos seus
investigadores.

Para tal, a participação de todos é fundamental!
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No primeiro dia, os participantes
são convidados a apresentar os
seus trabalhos e atividades de
investigação, através de
comunicações orais e em painel.

Ao final do dia estão previstas
reuniões setoriais dos estudantes
e dos investigadores não
docentes.

No segundo dia decorrerão
reuniões dos Grupos de
Investigação para discussão da
atividade em curso, seguidas da
reunião do plenário do Conselho
Científico do ICT.

| Agenda

| Localização

Auditório da Escola de Ciências

Campus de Gualtar - Universidade do 
Minho (Braga)

Universidade do Minho | Braga
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| Datas

13 de janeiro 2023
Submissão de resumos
e inscrição

30 de janeiro 2023
Programa final

2 e 3 de fevereiro 2023
Jornadas do ICT’23

31 de janeiro 2023
Publicação do livro de 
resumos na página do ICT

jornadas.ict.2023@dct.uminho.pt

http://www.icterra.pt

| Contactos

| Webpage

http://www.icterra.pt/


Universidade do Minho | Braga

| Comissão Organizadora
Ana Barroso
Joana Rodrigues
Florencia Sanchez
Gonçalo Silvério
Luís Lima
Ana Carvalho

ICT – Polo UMinho
ICT – Polo UMinho
ICT – Polo UMinho
ICT – Polo UÉvora
ICT – Polo UPorto
ICT – Polo UPorto
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Transferência bancária:
Caixa Geral de Depósitos
IBAN PT50003502700005129270037
BIC CGDIPTPL
(enviar comprovativo de transferência 
bancária: jornadas.ict.2023@dct.uminho.pt)

Formulário disponível em:
https://forms.gle/wKbYohrVZFUj6uYD9

| Inscrição

Opção 1 - Valor 10€
(Inscrição)

Opção 2 – Valor 15€
(Inscrição c/ almoço 02/02)

Opção 3 – Valor 30€
(Inscrição c/ almoço 02/02 + almoço
convívio 03/02)

| Resumos

Os resumos recebidos pela Comissão
Organizadora serão editados num
volume disponibilizado online na
página do ICT.

Até 500 palavras (título, autores e
afiliação serão contabilizados
separadamente). Os resumos
deverão redigidos em língua inglesa
e inseridos na plataforma:
https://forms.gle/3Rz4WLEhrUQes2Ai7.

As comunicações orais e em painel
também serão em inglês.

Comunicações orais: 10 minutos
Comunicação em painel: Dimensão A0

Melhor comunicação oral
Melhor comunicação em painel.

| Prémios JICT’23

*Todos os estudantes (membros não integrados), exceto os
membros da Comissão Organizadora.

*

https://forms.gle/wKbYohrVZFUj6uYD9
https://forms.gle/3Rz4WLEhrUQes2Ai7

