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CONGRESSO
INTERNACIONAL 
ANEIS 2016

13·14 MAIO ‘16

INSCRIÇÕES
WWW.ANEIS.ORG 

FACULDADE DE 
PSICOLOGIA E 
CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
DA UNIVERSIDADE DE 
COIMBRA

patrocinadores/parceiros

Alto rendimento académico; 
Avaliação psicológica e novas formas 
de identificação; 
Avanços recentes nas neurociências e 
na genética; 
Criatividade; 
Desenvolvimento sócioafetivo; 
Dupla excecionalidade; 
Estudos longitudinais; 
Excelência profissional; 
Família, escola e comunidade; 
Formação de professores e agentes 
educativos; 
Medidas e políticas educativas; 
Modelos e práticas de avaliação; 
Motivação e aprendizagem; 
Neuropsicologia; 
Precocidade de desenvolvimento; 
Qualidade de vida; 
Transições e desenvolvimento ao 
longo da vida; 
Tecnologias e comunicação educativa.    

Promover o intercâmbio entre 
investigadores e profissionais nas áreas 
do Ensino, Educação e Psicologia; 
Apresentar e debater resultados 
de projetos de investigação e de 
intervenção educativa; 
Aprofundar a multidisciplinaridade nas 
problemáticas educativas e nas Ciências 
da Educação; 
Contribuir para a melhoria do sistema 
educativo formal e informal, e para a 
formação dos seus diferentes agentes.

público-alvo
Educadores e Professores de todos 
os níveis de ensino, pais, psicólogos, 
académicos, investigadores, 
profissionais e estudantes das várias 
áreas das Ciências da Educação, 
Psicologia, Enfermagem, Medicina.

ÁREAS TEMÁTICAS  OBJETIVOS Sede – Braga
rua de S. Geraldo nº 41 
4700-041 Braga

tel.: 966 325 986  
congresso2016@aneis.org
www.aneis.org
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comissão organizadora
Presidente: Alberto Rocha (ANEIS, Portugal)
Membros: Cristina Palhares (ANEIS, Portugal); 
Marcelino Pereira (ANEIS, Portugal & Univ. de 
Coimbra); Leandro S. Almeida (ANEIS, Portugal 
& Univ. do Minho); Sara Bahia (ANEIS, Portugal 
& Univ. de Lisboa); Helena Fonseca (ANEIS, 
Portugal); Ana Almeida (ANEIS, Porto); Rui 
Dória (ANEIS, Braga); Bárbara Soares 
(ANEIS, Braga); Altamiro Machado (ANEIS, 
Braga), Cândida Cardoso (ANEIS, Viseu).   

comissão científica 
Adelinda Candeias (Univ. de Évora); Alberto 
Rocha (ANEIS,Portugal); África Borges (Univ. 
de La Laguna, Espanha); Ana Antunes (Univ. da 
Madeira); Ana Cristina Almeida (Univ. de 
Coimbra); Carlos F. Silva (Univ. de Aveiro); 
Carmén Pomar (Univ. de Santiago de 
Compostela, Espanha); Cristina Costa Lobo 
(Univ. Portucalense); Dolores Valadez Sierra 
(Univ. de Guadalajara, México); Ema Oliveira 
(Univ.da Beira Interior); Fátima Morais (Univ. 
do Minho); Fátima Simões (Univ. da Beira 
Interior); Feliciano Veiga (Univ. de Lisboa); 
Filomena Ponte (Univ. Católica Portuguesa); 
Glória Franco (Univ. da Madeira); Helena 
Rodrigues (Univ. Nova de Lisboa); Isabel 
Alberto (Univ. de Coimbra); José F. Cruz (Univ. 
do Minho); Leandro S. Almeida (Univ. do Minho); 
Lúcia Miranda (ANEIS,Portugal); Luísa Faria 
(Univ. do Porto); Marcelino Pereira (Univ. de 
Coimbra); Margarida Pocinho (Univ. da 
Madeira); María Dolores Prieto (Univ. de Murcia, 
Espanha); Maria João Seabra-Santos (Univ. de 
Coimbra); Mário Simões (Univ. de Coimbra); 
Mercedes Ferrando (Univ. de Murcia, Espanha); 
Pedro Rosário (Univ. do Minho); Sara Bahia 
(Universidade de Lisboa); Sara Ibérico (Univ. 
Lusófona); Sónia Ferreira (Univ. de Coimbra); 
Zenita C. Guenther (CEDET/ASPAT, Brasil).   
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Todd Lubart (Université 
Paris Descartes, France); 
Detlef H. Rost (Philipps-
University Marburg, 
Germany); Dolores Valadez 
Sierra (Universidad de 
Guadalajara, México);  
Carmén Pomar 
(Universidade de Santiago de 
Compostela, Espanha);  
África Borges (Universidad 
La Laguna, Espanha); María 
Dolores Prieto (Universidad 
de Murcia, Espanha); Zenita 
C. Guenther (CEDET/ASPAT-
Lavras, Brasil); Leandro S. 
Almeida (Universidade do 
Minho, Portugal); Marcelino 
Pereira (Universidade de 
Coimbra, Portugal); Mário 
Simões (Universidade de 
Coimbra, Portugal); Sara 
Bahia (Universidade de 
Lisboa, Portugal); Daniela J. 
Pereira (Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra, 
Portugal); Manuela Grazina 
(Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra, 
Portugal) 

Simpósios - propostas de comunicação 
organizadas pelos proponentes em torno 
de um tema, a apresentar oralmente em 
mesa definida pela comissão 
organizadora, com indicação do respetivo 
coordenador. O simpósio poderá ter no 
mínimo 3 comunicações, e no máximo 5. 
Os participantes que integram o simpósio 
devem trabalhar em conjunto no tema 
proposto e colocar questões para debate.

Comunicações - propostas de 
comunicação sobre programas de 
intervenção ou projetos de investigação 
em fase adiantada de desenvolvimento 
ou já concluídos, a apresentar oralmente 
integradas em mesas formadas pela 
Comissão Organizadora.
 
Posters - propostas de comunicação 
sobre programas de intervenção ou 
projetos de investigação em fase inicial, 
em curso ou já concluídos, a apresentar 
visualmente com discussão em sessões 
simultâneas. Os posters podem ter, como 
medidas máximas, até 1, 20 m (altura) 
por 1,00 m (largura).
 
Envio de resumos por e-mail para 
congresso2016@aneis.org, em word 
times 12 (até 200 palavras no corpo de 
texto, incluindo o e-mail do elemento de 
contacto e a preferência em termos de 
apresentação oral ou poster).  

Cada apresentação não deve ultrapassar 
10 minutos, sendo reservados 20 
minutos para discussão e contributos.

O envio de propostas de 
comunicação submetidas à 
Comissão Organizadora, e que serão 
avaliadas pela Comissão Científica, 
pode ser feito em quatro 
modalidades:

Nota importante
Enviar o comprovativo 
da transferência 
bancária para: 
congresso2016@aneis.org, 
para confirmação do 
pagamento e elaboração 
da guia de receita 
interna.

Datas Limite
Envio de Resumos – 30 de Abril   
Confirmação da aceitação da comunicação 
– 8 de Maio   
Envio de texto completo para publicação 
na revista “sobredotação” – 31 de Maio  
O texto para ser publicado, deve seguir as 
normas da APA e estar redigido em times 
12 e espaço duplo. Os textos não podem 
exceder as 15 páginas, já incluídas tabelas, 
figuras e bibliografia (as tabelas e figuras 
devem vir já incorporadas no texto e não no 
final do mesmo). Não serão publicados 
textos que não estejam estruturados como 
artigos, por exemplo não serão publicados 
textos que se aproximem de uma listagem 
de tópicos ou transcrição de slides. 
Os textos são enviados em word por e-mail 
para congresso2016@aneis.org   
 
Inscrição até 29 de Fevereiro  
Profissionais – 60 euros
Estudantes (com apresentação de 
comprovativo) e sócios da ANEIS 
– 25 euros 
 
Inscrição após 29 de Fevereiro 
Profissionais – 85 euros
Estudantes (com apresentação de 
comprovativo) e sócios da ANEIS – 40 
euros 

Pagamento
Transferência bancária: Crédito Agrícola – Nine  
NIB: 0045 1282 40276709170 49 
IBAN (Código Internacional de Conta 
Bancária) 
PT50-0045 1282 4027 6709 1704 9 
Código SWIFT: CCCMPTPL     

A inscrição só fica 
confirmada depois de 
efetuado o 
pagamento. 
Cada proposta de 
comunicação deverá 
ter uma inscrição e 
um pagamento 
associado (pelo menos 
um dos autores). 
Cada participante 
inscrito pode 
apresentar até duas 
comunicações 
(assinalar no ato de 
inscrição quais).

Documentação e 
certificados
Todos os inscritos 
recebem a pasta 
de documentação 
do congresso e 
os certificados 
de presença e de 
comunicação. 
Apenas serão 
emitidos certificados 
a quem efetivamente 
se inscrever. 

desdobrável aneis 2016 verso / português formato 398x200mm (4 laudas) / impressão a cian + preto


