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II CONFERÊNCIA
CIENTÍFICA NACIONAL
Objectivo
Promover a investigação
científica
para
gestão
sustentável
dos
ecossistemas
agroflorestais
com
a
participação
das
comunidades locais.
Os trabalhos devem ser
apresentados
na
conferência de acordo
com
os
seguintes
subtemas:
•Maneio
de
áreas
Protegidas e Recursos
Florestais;
•Alternativas sustentáveis
para a produção agropecuária e florestal com
enfoque na segurança
alimentar e nutricional;
•Género e Produção agroflorestal;
•Tecnologia de informação
e desenvolvimento agroflorestal.

RESUMOS DOS ARTIGOS

Os resumos em Português,
deverão ser submetidos, na
versão electrónica, até ao dia
30/08/2018,
no
formato
Resumo.
Nome(s) do
autor(es) e os full papers, no
extenso para o e-mail:
conferencia.feaf@gmail.com

PROCEDIMENTOS
RESUMOS

PARA

REDAÇÃO

DOS

Os participantes devem preparar os resumos
usando o seguinte formato: Título, nome do (s) autor
(es), endereço para contacto, e-mail do autor para
correspondência. O resumo deve ser informativo
com um máximo de 250 palavras e quatro palavrasChave. Deve ser usado espaçamento duplo e ,
tamanho da fonte 12 pts (Time New Roman) .

deverá ser depositado na conta com
designação:
UNIZAMBEZE-

PROCEDIMENTOS
PARA REDAÇÃO
DOS
TRABALHOS COMPLETOS
Os trabalhos completos devem conter 10 a 15
páginas, com espaçamento duplo (incluindo
Tabelas, Fíguras e Referências), usando o MSWord, tamanho da fonte 12 pts (Time New Roman)
e devem conter Resumo, Introdução, Material e
Métodos, Resultados e Discussão, Conclusões,
Agradecimentos,
Referências.
Os
trabalhos
completos serão solicitados duas semanas após
comunicação da aceitação do resumo submetido

FACULDADE DE ENG. AGRO
FLORESTAL;
Número:
3367335710002 – BCI; NIB:
000800003367335710277;
NUIT: 500029501 e posterior envio

APRESENTAÇÃO ORAL
A apresentação oral terá a duração de 20 minutos,
sendo repartido em 15 minutos para a apresentação
e 5 minutos para a sessão de questões e respostas.
O número total de slides recomendado de 10 à 15.

INSCRIÇÃO DOS PARTICIPANTES

Internos: 1000,00MT Docentes,
500,00MT
estudantes
.
Externos: 1200,00MT. O valor

dos

recibos

para

o

endereço
conferencia.feaf@gmail.com ,
entre 15 à 30/08/2018.

PREPARAÇÃO DE POSTERS
Posters com fontes legíveis e imagens de alta
qualidade são encorajados. e o modelo será
enviado após o envio do resumo e solicitação por
parte do proponente.

