NORMAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE INVESTIGADORES, CIEd E FCT
EM TRABALHOS E PUBLICAÇÕES

1. Princípios gerais de publicitação do CIEd e da FCT
Os investigadores do CIEd podem ser diretamente financiados pelo CIEd/FCT (quando
recebem uma verba para uma missão, uma tradução, etc.) ou indiretamente financiados pelo
CIEd/FCT (quando recorrem aos e beneficiam dos serviços do Centro ou de ações por ele
organizadas).
Por essa razão, nos materiais e publicações da autoria ou coautoria de investigadores do CIEd
(Centro de Investigação financiado pela FCT) é obrigatório que:
1.1 O CIEd apareça na afiliação, independentemente de haver ou não financiamento
direto por verbas da FCT;
1.2 Seja incluída a referência à FCT, consoante a natureza do material/trabalho e nos
termos que a seguir se indica, independentemente de haver, ou não, financiamento
direto por verbas da FCT.

2. Resumos
O CIEd deve ser incluído na afiliação dos investigadores do Centro.

3. Apresentações em PowerPoint, Prezzi ou outras
3.1 O CIEd deve ser incluído na afiliação dos investigadores do Centro, acompanhado do
logotipo institucional (Anexo 1);
3.2 O primeiro slide deve conter o conjunto de logotipos CIEd + FCT + República
Portuguesa (Anexo 2), por esta ordem;
3.3 Deve haver um slide com o título Agradecimentos ou Acknowledgement ou
Remerciements ou, em alternativa, Financiamento ou Funding ou Financement, que
deve conter um dos textos em anexo (Anexo 3), conforme a língua da apresentação;
3.4 Caso o autor ou um dos coautores seja bolseiro (ex.: de doutoramento, pósdoutoramento ou sabática) deve ser incluída a referência da bolsa no primeiro slide ou
no slide referente ao financiamento.

4. Apresentações em Poster
4.1 O CIEd deve ser incluído na afiliação dos investigadores do Centro, acompanhado do
logotipo institucional (Anexo 1);
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4.2 O poster deve conter ainda, em cabeçalho ou rodapé, o conjunto de logotipos CIEd +
FCT + República Portuguesa (Anexo 2);
4.3 O poster deve incluir em rodapé, mas bem visível, um dos textos em anexo (Anexo 3,
conforme a língua usada no poster), relativos a financiamento;
4.4 Caso o autor ou um dos coautores seja bolseiro (ex.: de doutoramento, pósdoutoramento ou sabática), deve ser incluída a referência da bolsa, em lugar bem
visível (ex.: junto da afiliação).

5. Artigos, textos em atas ou capítulos de livro
5.1 O CIEd deve ser incluído na afiliação dos investigadores do Centro;
5.2 O trabalho a publicar deve incluir uma nota de rodapé ou uma secção (ex.: antes das
referências bibliográficas) intitulada Agradecimentos ou Acknowledgement ou
Remerciements, que deve conter um dos textos em anexo (Anexo 3), conforme a língua
de publicação;
5.3 Caso o autor ou um dos coautores seja bolseiro (ex.: de doutoramento, pósdoutoramento ou sabática) deve ser incluída, em nota de rodapé ou na secção relativa
aos agradecimentos, a referência da bolsa explicitamente associada ao respetivo
titular.

6. Materiais de eventos
Em materiais de eventos (ex.: sites, cartazes, brochuras, livros de resumos, programas,
certificados, etc.) da responsabilidade de investigadores afiliados ao CIEd, deve ser incluído
o conjunto de logotipos CIEd + FCT + República Portuguesa (Anexo 2).

7. Fichas técnicas de Edições (livros, atas, etc.)
Salvo nos casos em que a editora não o permita, as edições da responsabilidade de
investigadores afiliados ao CIEd, devem incluir a referência ao financiamento (na língua usada
na publicação), bem como o conjunto de logos CIEd + FCT + República Portuguesa (Anexo 2),
em lugar autorizado pela editora.
Caso isso não seja possível, deve ser encontrada outra forma de explicitar a integração da
edição no CIEd (ex.: nos agradecimentos, na nota prévia, etc.).

8. Projetos com financiamento externo
Os Investigadores Responsáveis por projetos nacionais ou internacionais com financiamento
externo (ex.: FCT, Comissão Europeia, etc.) devem seguir as regras de publicitação previstas
nos contratos dos respetivos projetos, sendo que eventuais logotipos e referências a
financiamento dos projetos devem ser usados cumulativamente com os do CIEd/FCT,
previstos nos pontos anteriores.

9. Logotipos
Os logotipos a utilizar estão disponíveis na página do CIEd, podendo ser encontrados outros
formatos dos logotipos da FCT e da República Portuguesa em https://www.fct.pt/logotipos/
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ANEXOS

ANEXO 1: Logotipo Institucional do CIEd

ou

ANEXO 2: Conjunto de logotipos CIEd + FCT + República Portuguesa

ou

ANEXO 3: Textos com referência ao financiamento
“Este trabalho é financiado pelo CIEd - Centro de Investigação em Educação, Instituto de
Educação, Universidade do Minho, projetos UIDB/01661/2020 e UIDP/01661/2020, através de
fundos nacionais da FCT/MCTES-PT.”

“This work is funded by CIEd – Research Centre on Education, Institute of Education, University
of Minho, projects UIDB/01661/2020 and UIDP/01661/2020, through national funds of
FCT/MCTES-PT.”

“Cette étude est financé par le Centre de Recherche en Éducation, Institute de l’Éducation,
Université du Minho, projets UIDB/01661/2020 et UIDP/01661/2020, par les fonds nationaux
de la FCT/MCTES-PT.”
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