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Comunicações
1. Submissão de Resumos
Os potenciais autores são convidados a apresentar um resumo de um trabalho científico, de aplicação de Ensaios Não Destrutivos,
nas áreas seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Alimentar
Arte e Património
Cimenteira, celulose e papel
Construção Civil
Energia (nuclear, térmica, eólica)
Fabrico Aditivo e Soldadura
Indústria 4.0, Automação e Robótica
Qualificação e Certificação
Química, petroquímica e farmacêutica
Petróleo & Gás
Parques de diversões e lazer
Transportes: aeronáutica, naval, ferroviária, automóvel

O resumo deverá ser redigido em português (recomendado) ou inglês e ter um máximo de 2 páginas, conforme o modelo
disponibilizado para o efeito (disponível no site da RELACRE).
A submissão deverá ser feita até 15 de fevereiro de 2021 para o e-mail: fsend@relacre.pt, devendo os autores indicar a área (acima
identificada) em que se enquadra o artigo.
A Comissão Científica decidirá posteriormente sobre a sua aceitação e em caso positivo, se a comunicação será oral ou em póster.

2. Submissão do Artigo Final
Após a notificação de aceitação do resumo, deverá ser enviado, até 30 de setembro de 2021, o artigo final e a Ficha de Inscrição
do autor (disponível no site da RELACRE).
O artigo deverá ser redigido em português (recomendado) ou inglês e ter um máximo de 6 páginas, devendo ser utilizada a mesma
formatação indicada para a preparação do resumo. Os autores devem garantir a ausência de erros gramaticais ou ortográficos.
Os dados referentes ao autor de contacto terão que ser obrigatoriamente introduzidos na ficha de inscrição.
Pelo menos um dos autores deve registar-se e pagar a sua inscrição, para que o artigo seja incluído no Programa da Conferência.
Uma mesma pessoa pode ser co-autora de várias comunicações. Contudo, cada inscrição válida poderá submeter um e um só artigo
à conferência.

3. Comunicações orais
O tempo máximo previsto para cada comunicação é de 15 minutos. No final de cada apresentação, existirão 5 minutos para
discussão.

4. Comunicações em poster
Tamanho do Poster: A0 (1189 mm*841 mm) no máximo.
O texto do póster deve ser legível a pelo menos 1 metro de distância.
No póster devem constar: titulo (o mesmo do resumo), nome e departamento/instituição dos autores.

Para mais informações, por favor, utilize os seguintes contactos:
E-mail: fsend@relacre.pt
Telf: +351 213 191 792

