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REGULAMENTO COMUNICAÇÕES LIVRES 

 

A Associação Portuguesa de Técnicos de Natação convida todos os interessados a apresentarem 

uma comunicação oral no próximo 42º Congresso Técnico-científico a decorrer Portimão Arena 

nos dias 26, 27 e 28 de abril de 2019. As propostas deverão estar assentes em trabalhos 

originais não publicados de investigação, trabalhos didáticos ou propostas metodológicas no 

âmbito da natação e das atividades aquáticas. 

Os trabalhos deverão ser submetidos em formato de resumo e enquadrados numa das seguintes 

áreas temáticas: 

 Treino desportivo (natação pura, polo-aquático, natação artística, natação adaptada, ou 

águas abertas); 

 Ensino da natação e suas vertentes; 

 Fitness e terapia aquática; 

 Direção técnica, gestão desportiva e coaching.  

A elaboração dos resumos deverá assentar nos seguintes critérios de formatação:   

 Formato A4 (uma única página), com texto justificado e espaçamento simples; 

 Caracteres a 12 pts na Fonte Times Roman; Não usar fontes que simulem letra manuscrita 

e não separar as palavras no final das linhas; 

 Título do resumo deve ser descrito em maiúsculas, na primeira linha da página; 

 Os nomes dos autores, sem graus académicos, devem ser apresentados separados por 

vírgulas;  

 As afiliações institucionais do(s) autore(s) poderão estar em formato numérico junto ao 

apelido, mas deverão ter correspondência no seguimento da folha com caracteres a 10 

pts; 
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 No caso de trabalhos experimentais concluídos ou projetos, o corpo do resumo deve incluir 

as seguintes secções: INTRODUÇÃO (enquadramento e objetivo), MÉTODOS (curta 

explicação dos procedimentos e tratamento dos dados), RESULTADOS (poderão ser em 

forma de texto, gráficos ou tabelas), DISCUSSÃO (pontos principais e conclusões) e 

REFERÊNCIAS (no máximo duas citações); 

 No caso de trabalhos didáticos ou propostas metodológicas, o corpo do resumo deve 

incluir as seguintes secções: INTRODUÇÃO (enquadramento), DESENVOLVIMENTO (pontos 

principais e diretrizes do trabalho e/ou proposta) e REFERÊNCIAS (caso se aplique).  

 

A versão finalizada dos trabalhos deverá ser enviada em formato *.docx para o endereço de 

correio eletrónico aptn.formacao@gmail.com até à data limite de 29 de março de 2019. Poderão 

visualizar um exemplo digital do resumo no anexo deste regulamento.  

No momento da submissão deverá ser comunicada a área temática na qual se enquadra o 

trabalho, e o autor responsável pela apresentação oral do mesmo.  

Cada autor apenas poderá apresentar uma comunicação (não sendo obrigatório que este seja o 

1º autor). Não existe limite no número de propostas para comunicação oral em formato de co-

autoria.  

Após submissão seguir-se-á um processo de avaliação e apreciação prévia por parte dos 

membros da comissão científica do congresso. A comunicação sobre a aceitação ou rejeição dos 

trabalhos será concretizada até à data limite de 12 de abril de 2019. 

Em caso de aceitação do resumo, este deverá ser apresentado sob o formato de comunicação 

oral. Cada autor irá dispor de 10 minutos para a sua apresentação, à qual se seguirá a respetiva 

discussão. Consoante o número de trabalhos submetidos poderá a APTN direcionar o resumo 

para apresentação em formato poster, cuja apresentação não excederá os 3 minutos.  

Todas as comunicações orais serão sujeitas a um processo de avaliação para posterior 

premiação. Serão atribuídos vales no valor de 80,00eur, 50,00eur e 30,00eur às comunicações 

que ficarem em primeiro, segundo e terceiro lugar, respetivamente. Os prémios supracitados 

poderão ser traduzidos em produtos ou serviços APTN. Os premiados serão anunciados em 

momento próprio durante o congresso (27 ou 28 de abril de 2019).    

Todos os resumos aceites para apresentação no 42º Congresso Técnico-Científico da APTN serão 

posteriormente publicados como suplemento na Revista Motricidade 

(http://revistas.rcaap.pt/motricidade), indexada em variadas bases de dados científicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(anexo) 

mailto:aptn.formacao@gmail.com
http://revistas.rcaap.pt/motricidade
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TÍTULO 

 

Autor 1, Autor 2, Autor 3, Autor 4, …, … 

1 Afiliação autor  

2 Afiliação autor  

3 Afiliação autor  

4 Afiliação autor  

… 

 

INTRODUÇÃO: breve descrição sobre o enquadramento e objetivo do trabalho. 

… 

MÉTODOS: curta descrição dos procedimentos de recolha, tratamento e análise dos dados. 

… 

RESULTADOS: descrição dos resultados mais importantes em formato de texto, gráficos ou 

tabelas. 

… 

DISCUSSÃO: reflexão em torno dos pontos principais do trabalho enaltecendo as conclusões mais 

importantes. 

… 

 

REFERÊNCIAS: 

1. Costa MJ, Costa AM, Conceição AT, Garrido ND. Template para submissão de resumos no 42º Congresso Técnico-

Científico da Associação Portuguesa de Técnicos de Natação. Regulamento para submissão de resumos e 

normas de comunicações orais, 2019, 1. 

2. … 

 


