3 ESPECIALIDADES DE UMA SÓ PSICOLOGIA
Regulamento – Concurso de Posters
No âmbito do Seminário “3 Especialidades de 1 só Psicologia” (Lisboa: 16-17 fevereiro,
2018) será atribuído um prémio (conjunto de livros na área da Psicologia e crédito de
formação OPP no valor de 50€) ao melhor poster apresentado na sessão de posters de
cada uma das 3 especialidades gerais. Todos(as) os(as) autores(as) dos trabalhos
candidatos a este prémio demonstram essa vontade aquando do envio da proposta de
poster à Comissão Organizadora, via plataforma de submissão, até dia 27 de Janeiro de
2018.
Requisitos:
1) O trabalho submetido a concurso deverá ser original e nunca antes apresentado
em reuniões científicas e/ou publicado;
2) Cada candidato(a) apenas pode concorrer com um trabalho. Candidatos(as) com
mais de um trabalho submetido para apresentação como poster deverão indicar
previamente qual o trabalho que está a concurso;
3) Em posters de coautoria, o 1º autor terá que ser necessariamente membro
efectivo da OPP.
Critérios na avaliação dos posters:
1) Relevância e pertinência do tema para a prática dos psicólogos da Especialidade
da Psicologia em que é apresentado o poster;
2) Originalidade e qualidade do trabalho de investigação e/ou prática profissional
apresentado, nomeadamente no domínio da Especialidade da Psicologia a que
concorre;
3) Coerência e estruturação da informação apresentada;
4) Qualidade da apresentação e da argumentação do(s) autor(es) quando
questionados durante a Sessão de Posters.

Júri e classificação:
O Júri será formado por 3 elementos constituídos entre os elementos efetivos de cada
Conselho de Especialidade, podendo recorrer-se aos membros suplentes na falta de
efetivos, bem como do Conselho Consultivo da Especialidade. Para cada um dos critérios
de avaliação dos posters cada membro do júri atribui uma pontuação de 1 a 5, sendo as
pontuações finais adicionadas para obtenção de uma média das pontuações de cada
poster. O poster com média mais elevada será premiado, não havendo lugar à indicação
das pontuações dos posters restantes. No final o júri oficializará a sua decisão redigindo
pequena síntese da sua votação e decisão, que deve ser assinada por todos os seus
membros, a ficar arquivada na OPP, sendo publicamente comunicado apenas o Poster
vencedor e não a lista de ordenação de pontuação dos posters.
Comunicação dos Pósters Aceites:
31 de Janeiro de 2018

