Caros alunos do MAP-Fis
Neste ano lectivo, a conferência anual do programa doutoral MAP-Fis terá lugar dia 18 de Janeiro, sextafeira, na Universidade de Aveiro.
Todos os membros da comunidade MAP-Fis são convidados a participar na Conferencia. Esta é uma
oportunidade para apresentarem, oralmente ou em poster, os resultados mais importantes do vosso
trabalho de doutoramento a toda a comunidade MAP-Fis. Os alunos que estão a terminar o seu trabalho
de preparação da tese devem participar activamente neste evento.
Para Informações mais detalhadas sobre a conferência consultar
http://www.map.edu.pt/fis/Conference
A fim de organizar o programa final da Conferencia pedimos que enviem, até 7 de Janeiro de 2013, o
título e o resumo da apresentação, bem como a forma pretendida para o email
map.fis.conf.2013@gmail.com
No início de Janeiro será divulgado o programa de final de conferência.
Esperamos por si em Aveiro,
A Comissão Organizadora da Conferencia do Programa Doutoral MAP-Fis
===================================
Dear MAP-Fis students
This year the annual MAP-Fis PhD Research Conference will take place on Friday, January 18th at the
Universidade de Aveiro.
All members of the MAP-Fis community are encouraged to attend the Workshop. This is an opportunity
to present some key results of your PhD thesis work in the form of a short talk or poster to the MAP-Fis
community. In particular students who are nearing the end of their PhD should actively participate in
this event.
More detailed information about the conference can be found at
http://www.map.edu.pt/fis/Conference
In order to organize efficiently the Workshop we ask that by 7 de Janeiro de 2013 you send to
map.fis.conf.2013@gmail.com a working title and a short abstract describing your intended
presentation together with an indication whether an oral presentation or poster is preferred. In early
January we will publicize the final conference schedule.
Looking forward to learning more about your research in January,
The MAP-Fis PhD Research Conference organizing committee

