
Inscrição no Encontro 
 
É favor enviar até 20/12/2011 uma 
mensagem (Assunto: ENURS) para 
fbf@fct.unl.pt com a indicação do nome e 
afiliação. 
Deverá ainda indicar  
- se pretende apresentar poster(s); em caso 
afirmativo, indicar título(s) do(s) trabalho(s), 
autores / afiliação e palavras-chave; 
- se deseja efectuar inscrição para almoço (15 
euros, a pagar no local). 
 
 

Datas limite importantes 
 
20/12/2011: Inscrição no Encontro. 

Indicação de intenção de 
apresentação de poster. 

07/01/2012: envio dos resumos alargados. 
 
 

Entidades que apoiam o 
Encontro 
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Objectivos do Encontro 
 
- Estimular a colaboração entre grupos de 
investigadores portugueses utilizadores de 
radiação de sincrotrão, 
- Dar a conhecer as potencialidades de 
diferentes linhas de radiação de sincrotrão em 
diversas áreas de investigação, 
- Divulgar a investigação realizada nas 
diferentes áreas científicas para atrair novos 
potenciais utilizadores de radiação de 
sincrotrão, 
- Promover acções que viabilizem o 
financiamento das deslocações de 
investigadores portugueses às grandes 
instalações europeias. 

 

  
 

  

Programa provisório 
 
10h30: Recepção / Distribuição de docu-
mentação. 
11h00: Abertura. 
11h15: Utilização da radiação de sincrotrão 
em Ciência e Engenharia de Materiais (Maria 
Ondina Figueiredo). 
12h00: Utilização da radiação de sincrotrão 
em Biologia Estrutural (Maria Arménia 
Carrondo). 
12h45: Intervalo para almoço. 
14h15: Sessão de posters. 
15h15: Intervalo para café. 
15h30: Reunião de utilizadores. 
 

Sessão de posters 
 
Está prevista a possibilidade de apresentação 
por poster de trabalhos realizados em 
instalações europeias de radiação de 
sincrotrão. De modo a programar esta 
sessão, solicita-se aos autores interessados  
- que indiquem até ao dia 20/12/2011 o título, 
autores e palavras-chaves, 
- apresentem até ao dia 07/01/2012 um 
resumo alargado, até 2 páginas, incluindo 
resumo, resultados com figuras e /ou tabelas 
e referências (formato em documento anexo). 
Estes resumos alargados serão compilados 
para formar uma brochura (impressa a preto e 
branco) a distribuir durante o Encontro. Será 
também preparada uma versão pdf a cores. 

 

Localização 
 
 

 
 
Como chegar à FCT/UNL: 
http://www.fct.unl.pt/candidato/como-chegar-fct 

 
 

Organização 
 
- Francisco Manuel Braz Fernandes 

(CENIMAT / I3N, DCM, FCT-UNL; e-mail: 

fbf@fct.unl.pt), 

- Maria João Romão, (DQ, FCT-UNL), 

- Rui Miguel dos Santos Martins (ITN). 

CENIMAT 


