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3as Jornadas Científicas e Tecnológicas do ISPTEC 

LEMA: A Investigação Científica como Factor Impulsionador do 

Desenvolvimento em Angola  

08 a 10 de Novembro de 2017 

1. Introdução 

As Jornadas Científicas e Tecnológicas do Instituto Superior Politécnico de Tecnologias 

e Ciências (ISPTEC), já são uma referência nacional de partilha de conhecimento 

científico. Tendo como objectivo primordial contribuir para aumentar a cultura científica 

e tecnológica, as Jornadas Científicas e Tecnológicas do ISPTEC pretendem ser um 

fórum privilegiado para debater novas ideias e propor novas linhas estratégicas de 

investigação científica que possam ser desenvolvidas num cenário devidamente 

enquadrado com a realidade do território e da economia angolana.  

O Lema desta 3ª edição das Jornadas Científicas e Tecnológicas do ISPTEC “A 

Investigação Científica como Factor Impulsionador do Desenvolvimento em Angola” 

pretende realçar a importância que a Investigação Científica tem para o 

desenvolvimento da sociedade angolana. 

Durante os 3 dias do evento, serão proporcionadas diversas actividades como forma de 

estreitar a ligação entre profissionais e estudantes, entre as quais palestras e mini-cursos, 

que permitirão uma ampla transmissão de conhecimentos realizada por profissionais de 

excelência. 

As Terceiras Jornadas Científicas e Tecnológicas são abertas à participação de toda a 

comunidade académica do ISPTEC, bem como à sociedade civil angolana e a todas 

as entidades que considerem o progresso científico fundamental para o 

desenvolvimento de Angola. 
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2. Painéis 

Painel das Engenharias e Tecnologias: A Investigação Científica nas Engenharias e 

Tecnologias como Factor Impulsionador do desenvolvimento em Angola" 

Painel das Ciências Sociais: A Investigação Científica nas Ciências Sociais como Factor 

Impulsionador do Desenvolvimento em Angola 

3. Prazos  

- Os resumos dos trabalhos deverão ser enviados para o email: 

jornadas.cientificas@isptec.co.ao até ao dia 06/10/2017; 

- A informação sobre a aceitação dos trabalhos será transmitida aos autores até ao dia 

13/10/2017; 

- O artigo completo deverá ser enviado para o email: jornadas.cientificas@isptec.co.ao 

até ao dia 27/10/2017. 

4. Organização e apresentação dos trabalhos 

- Os trabalhos a serem submetidos deverão estar devidamente enquadrados com um 

dos Painéis definidos no ponto 2; 

- Estar escrito em Português ou Inglês; 

- Conter título conciso e informativo (evitar abreviações sempre que possível); 

- Identificação de todos os autores com filiação e endereço institucional; 

- Identificar o autor de correspondência e indicar o seu endereço electrónico; 

- Resumo até 200 palavras, evitando o uso de referências bibliográficas; 

- Até 5 palavras-chave; 

- A estrutura do artigo deve conter secções numeradas (não incluindo o Resumo). Cada 

título deve estar numa linha individual;  

mailto:jornadas.cientificas@isptec.co.ao
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- Adequar citações, notas e referência às regras da ISO 690:2010 (ou sua tradução na 

Norma Portuguesa 405); 

- O envio dos trabalhos deve ser feito em word; 

- A formatação do texto deve ter espaçamento 1,5 linha, fonte Times New Roman ou 

Arial tamanho 12 e margens de 2,5 cm. As páginas devem ser numeradas; 

- Verifique que as Figuras e Tabelas inseridas no texto são colocadas próximas do local 

onde são mecionadas, devendo estar todas identificadas. 

Exemplo de organização do Artigo:  

Resumo (Abstract): Deve conter um resumo do trabalho, incluindo os principais 

resultados e conclusões. 

Palavras-chave (Keywords): Que caracterizem de forma inequívoca o trabalho. 

Introdução (Introduction): Define os objectivos do trabalho e fornece o backgroud 

necessário. 

Metodologia (Methodology): Fornece os detalhes necessários que permitirão reproduzir 

o trabalho. Os métodos já publicados podem ser indicados na forma de referência 

bibliográfica, apenas indicando as alterações, se as houver. 

Teoria/Cálculos (Theory /Calculation): Uma secção de teoria deverá complementar, e 

não repetir, o background apresentado na secção de Introdução. Deve fornecer as 

bases para trabalhos futuros. Por outro lado, os Cálculos representam o desenvolvimento 

prático a partir das bases teóricas. 

Resultados (Results): Os resultados devem ser claros e concisos. 

Discussão (Discussion): Deve explorar os resultados obtidos no trabalho, e não repeti-los. 

Também é possível combinar a secção de Resultados e Discussão. Evite citações 

excessivas e discussões já publicadas. 

Conclusões (Conclusions): São aqui apresentadas as principais conclusões do trabalho. 
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Referências Bibliográficas (References): Listadas por ordem alfabética e devem se 

restringir aos trabalhos efectivamente citados no artigo. 

Anexos (Appendices): Se existir mais do que um anexo, devem ser identificados por A, 

B, etc. As fórmulas e equações apresentadas nos anexos devem ser numeradas à parte 

do trabalho: Eq. (A.1), Eq. (A.2), etc. O mesmo em relação a tabelas e figuras: Tabela 

A.1; Figura A.1, etc.   

5. Comissões  

Coordenador Geral 

Euclides Luís (Director Científico e de Extensão do ISPTEC) 

Coordenadora Geral Adjunta: Sílvia Santos (Chefe do Departamento de Políticas 

de Investigação e Pós-Graduação) 

Comissão Científica 

Coordenador: Euclides Luís  

Coordenador Adjunto para a Subcomissão de Engenharias e Tecnologias: José 

João Gaspar (Decano do Departamento de Ciências e Tecnologias do ISPTEC) 

Coordenador Adjunto para a Subcomissão de Ciências Sociais Aplicadas: 

Francisco Esteves (Decano do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas) 

Membros: Alexandre Ernesto (DCSA/ISPTEC); Artur Miguel (DET/ISPTEC); Benevides 

Pessela (DET/ISPTEC e CSIC-Espanha); Carlos Lopes (DCSA/ISPTEC); Feliciano 

Cangue (DET/ISPTEC); Lúcia Moreira (DET/ISPTEC); Miguel Filho (DET/ISPTEC); Paulo 

Burity (DCSA/ISPTEC); Pedro Subtil (DCSA/ISPTEC); Sílvia Santos (DET/ISPTEC); Yuri 

Quixina (DCSA/ISPTEC) 

Comissão Organizadora 

Coordenador: Pinto Arsénio (Secretário Geral) 

Coordenador Adjunto: Francisco Gaspar  

Membros: Daniel Lunda; Euridce Muxito; Fernando Caita; Isabel Diaz; Paulo Pereira; 

Paulo Rosa 
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Comissão de Protocolo e Secretariado 

Coordenador: Gil Miguêns (Director do Gabinete do Director Geral do ISPTEC) 

Coordenador Adjunto: Manuela Costa 

Membros: Anabela Fernandes; Antonieta Pascoal; Daniela Gomes; Fanny Cunha 


