Prorrogação do prazo de submissões de trabalhos para a CONFOA 2016

A submissão de comunicações e pósteres foi prorrogada até dia 15 de maio de 2016.

Os trabalhos poderão ser submetidos nas seguintes modalidades:
1. a) Comunicações – Deverá ser submetido um resumo informativo de 1 a 2 páginas
(aproximadamente 500 a 1.000 palavras), contendo: objetivos, metodologia, resultados e
conclusões. Para tal, utilize o
formulário de submissão para inserir o resumo da
comunicação.
2. b) Pósteres – Deverá ser submetido um resumo informativo de 1 página (até 500
palavras) contendo: objetivos, metodologia, resultados e conclusões. Para tal, utilize o
ormulário de submissão
para inserir o resumo do póster.

f

Para fins de publicação nos Cadernos BAD revista online e em acesso livre, os resumos
submetidos e aprovados como Comunicação deverão ser posteriormente complementados
com o texto completo. Serão aceites trabalhos em português, espanhol ou inglês, desde que
abordem temáticas relevantes para o contexto luso-brasileiro.

Os temas a serem tratados no âmbito da Conferência são os seguintes:
3. Acesso Aberto e Ciência Aberta (práticas e implicações)
4. Repositórios de publicações científicas;
5. Revistas científicas de acesso aberto;
6. Gestão de dados científicos abertos e repositórios de dados científicos;
7. Políticas e mandatos de acesso aberto;
8. Publicação institucional (editoras universitárias e outras iniciativas)
9. Interoperabilidade entre os repositórios e outros sistemas de informação de apoio à
atividade científica e académica;
10. Sistemas de gestão da Ciência e Tecnologia (CRIS);
11. Preservação digital;
12. Direitos de autor;
13. Acesso aberto, bibliometria e métricas alternativas.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas através da página web: http://confoa.rcaap.pt/in
scricoes/

1/2

Prorrogação do prazo de submissões de trabalhos para a CONFOA 2016

Caso tenha alguma dúvida ou questão, poderá contactar-nos através do email confoa2016@
pres.ipv.pt
.

Acompanhe-nos nas redes sociais: Facebook: https://goo.gl/wQZHIR e Twitter: https://twitte
r.com/confoa

Mais informações em: http://confoa.rcaap.pt/
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