Informações aos autores
Caros colegas,
É com grande satisfação que enviamos em anexo o programa provisório deste seminário para
que possam melhor organizar e usufruir da vossa participação.
Comunicações Livres: cada participante terá 15 minutos para realizar a sua apresentação,
sendo esta apresentada, pela ordem que se encontra no programa e no final de todas as
comunicações haverá ainda 15 minutos para discussão (cada sala terá um moderador que irá
gerir o tempo das comunicações de forma a que possamos cumprir o programa sem atrasos).
Posters: os posters (de cerca de 90 cm X 110 cm) devem ser expostos de manhã, no dia em
que vão ser apresentados. À hora indicada no programa para a sua apresentação (apresentação
oral de 5m cada um), os autores de cada poster devem encontrar-se no local onde os posters
estarão expostos para partilhar o seu trabalho e esclarecer algumas dúvidas que possam surgir.
Também pode consultar o programa provisório na página do Seminário
http://www.educacaofisica.ie.uminho.pt/ VII Seminário Internacional de Educação Física, Lazer e Saúde, 19- 22 de Julho 2011

Solicitamos que nos enviem um email caso queiram participar no jantar, a festa do seminário (25
euros). O pagamento será feito na receção, aquando do levantamento dos documentos.
Solicitamos que nos informem se pretendem participar no Workshop “Educação Física, Lazer e
Saúde: Uma experiência ao ar livre” que se realiza no Gerês, uma área verde protegida que
merece ser visitada, e que para a qual é necessário transporte, pois fica a cerca de 70Km de
Braga. Saída de Braga às 9h e regresso a Braga pelas 18h. O preço incluiu transporte, percurso
na natureza e almoço (30 euros). O pagamento será feito na receção, aquando do levantamento
dos documentos.
Nota: o * em frente ao nome do 1º autor indica que recebemos o texto completo referente a essa
comunicação ou poster.
.
Com os melhores cumprimentos,
Pela comissão organizadora
Vânia Pereira

