
I Jornadas de Jovens Investigadores da
Escola Superior Agrária de Bragança

1ª circular

11 e 12 de Novembro de 2011
Auditório Dionísio Gonçalves

Objectivos e destinatários
As I Jornadas de Jovens Investigadores visam permitir aos alunos dos 
mestrados  da  Escola  Superior  Agrária  de  Bragança  apresentar 
publicamente os seus trabalhos, expondo‐os à apreciação crítica da 
comunidade académica. As jornadas visam ainda estimular os alunos 
que frequentam a parte curricular dos mestrados a desenvolverem e 
concluírem  as  suas  teses,  bem  como  estimular  os  alunos  de 
licenciatura a  ingressarem nos mestrados. Permitem também que a 
comunidade  científica  tenha  uma  visão  geral  do  trabalho  de 
investigação que  se  faz na  Instituição  facilitando  a  organização  de 
equipas de trabalho multidisciplinares.

Convidam‐se todos os alunos dos mestrados da ESA a apresentarem 
resumos dos seus trabalho de  investigação. Serão aceites trabalhos 
de  investigação  concluídos  ou  em  conclusão  mas  também  em 
preparação ou incluídos nas unidades curriculares de seminários dos 
mestrados.

Sessões temáticas
Agroecologia,  Biotecnologia,  Farmácia  e  Química  de  Produtos 
Naturais, Gestão de Recursos Florestais, Qualidade e Segurança 
Alimentar, Tecnologia Ambiental,Tecnologia da Ciência Animal

Comissão organizadora
Amílcar  António  Teixeira,  Anabela  Lourenço  Martins,  Isabel 
Rodrigues  Ferreira,  João  Carlos  Azevedo,  José Carlos  Barbosa, 
Manuel Ângelo Rodrigues, Maria da Conceição Fernandes

Secretariado
Maria Inês Dias, Dânia Soares; Eliana Pereira

Envio de resumos
Os  resumos  devem  ser  preparados  de  acordo  com  o modelo 
anexo e enviados por email para o endereço angelor@ipb.pt

Datas
21 de Outubro – Data limite para envio de resumos 
28 de Outubro – Comunicação da aceitação dos resumos
4 de Novembro – Divulgação do programa definitivo

Contactos
Telefone: 273303237; Fax: 273325405; E‐mail: angelor@ipb.pt
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Título: Negrito, Times New Romam 14, Centrado



Autor(es): Times New Romam 12, centrado

Afiliação: Times New Romam 12, itálico, centrado



Texto: Times New Romam 12, sem parágrafos, alinhado à esquerda e à direita, contido em duas páginas A4, margens inferior e superior 2.5 cm, margens direita e esquerda 3.0 cm.



Para trabalhos concluídos ou próximo disso, o resumo deve conter uma breve introdução, referência às principais metodologias utilizadas, principais resultados e conclusão. Resumos com outros formatos são admitidos para projectos de seminário, relatórios de estágios profissionais, etc.



(ver exemplo de formatação na página seguinte)








O 4:3:3, o 4:2:3:1 e a táctica do losango invertido



Cristiano Messi Ronaldo

Mestrado: Tácticas de Futebol Avançadas. Escola Superior Agrária – Instituto Politécnico de Bragança. Email: sssxxxttt@ipb.pt



O 4-3-3 foi um sistema muito utilizado até meados da década de 80, surgiu do recuo de um dos atacantes do sistema 4-2-4 quando ainda não ocorria com freqüência a passagem dos laterais, fazendo com que as equipes jogassem com dois pontas bem definidos, cuja função na marcação era a de acompanhar os laterais adversários. 
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