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REGULAMENTO SUBMISSÃO DE POSTER 
 

 
A comissão organizadora do III Congresso de Serviço Social CHLC, EPE dá a oportunidade a 

todos os profissionais da área social de divulgarem experiências, estudos ou trabalhos 

desenvolvidos no âmbito da sua intervenção, mediante a apresentação na forma de poster.  

 

COMO PARTICIPAR? 

1. Serão apenas aceites propostas efectuadas por assistentes sociais ou equipas 

multidisciplinares, desde que um dos autores seja assistente social;  

2. Para submissão dos posters um dos autores terá de estar inscrito no congresso;  

3. É permitido apresentar mais do que um trabalho; 

4. Os membros da comissão organizadora do III Congresso de Serviço Social CHLC, EPE 

podem submeter e apresentar posters, no entanto estão impossibilitados de participar no 

concurso;  

 

QUAIS AS CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS? 

  

Dimensões: 

1. Máximo de 110cm x 90cm e mínimo de 90cm x 70cm (Vertical), devendo ser legível a 

uma distância de 2 metros; 

2. Os autores de cada poster devem comparecer nas datas e horários, que serão 

posteriormente indicados via e-mail, para proceder à sua apresentação e discussão face 

ao Júri de selecção. 

 



 

 

Elementos obrigatórios: 

1. Referência ao Congresso; Nome dos Autores (1º e último nome); Instituição; Serviço 

onde exercem funções; Titulo. 

2. Introdução; Objectivos; Material e Métodos ou Metodologia; Resultados; Conclusões; 

Referências Bibliográficas. 

  

Outras informações: 
 

1. Todos os autores de posters serão certificados; 

2. Os posters terão de ser entregues no secretariado do Congresso no 1.º dia até às 11h; 

3. A exibição dos posters será no espaço adjacente ao auditório onde decorre o congresso; 

4. Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros classificados. 

 

Como formalizar a candidatura? 
 

Para a adequada revisão dos resumos submetidos à avaliação da Comissão 

Organizadora é necessário a observação dos seguintes requisitos: 

 

1. Envio dos resumos: Os resumos deverão ser remetidos, em formato digital por 

correio electrónico para congresso.ssocial2017@gmail.com, juntamente com a identificação 

do(s) autor(es), (nome(s) completo(s), contactos(s) telefónico(s), e endereço(s) electrónico(s), 

até dia 23 de Outubro de 2017. Os autores com dois ou mais trabalhos deverão enviar um e-

mail por cada resumo. Não serão aceites resumos enviados por outros meios. 

2. Normas para a realização do resumo: O resumo deverá ser apresentado de acordo 

com as componentes indicadas para a execução do poster. O tamanho máximo dos resumos 

(corpo estruturado) não pode exceder 500 palavras. Imagens e gráficos não são permitidos no 

resumo. 

 

 

 

 

 

 



AVALIAÇÃO 

Os resumos dos trabalhos são submetidos e seleccionados previamente pela Comissão 

Organizadora e de acordo com os critérios definidos, será emitido o parecer de “ACEITE” ou 

“NÃO ACEITE”. Os autores serão informados da decisão via e-mail até ao dia 31 de Outubro de 

2017. Caso estes sejam validados, é da responsabilidade dos autores a impressão dos mesmos.  

 

A avaliação dos posters, será efectuada por um júri a designar de entre os elementos da 

Comissão Organizadora, atendendo aos seguintes critérios: 

 

1.       Resumo 

2.       Pertinência do trabalho apresentado em relação com o tema do congresso 

3.       Originalidade na abordagem/ Inovação no tema 

4.       Abordagem científica: Articulação conceptual, clareza dos objetivos, adequação e 

coerência da metodologia e atualização da bibliografia 

5.       Relevância dos resultados 

6.       Cumprimento dos elementos obrigatórios 

 

 


