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REGULAMENTO DO CONCURSO DE POSTERS PROJETOS DE INTERVENÇÃO NO ÂMBITO DA 
PSICOLOGIA  

III ENCONTRO DOS PSICÓLOGOS DO SUL  

DELEGAÇÃO REGIONAL DO SUL DA ORDEM DOS PSICÓLOGOS PORTUGUESES 

27 de Setembro de 2019 

 1. Disposições Gerais 

 1.1 – O concurso de posters projectos no âmbito da psicologia, promovido pela Comissão 
Organizadora do III Encontro dos Psicólogos do Sul e organizado pela Delegação Regional do 
Sul da Ordem dos Psicólogos Portugueses, é aberto a todos os membros da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses da DRS.  

1.2. – Os posters a concurso são comunicações visuais que apresentem experiências de 
trabalho, em curso ou recentemente concluídos, ou sobre outros aspetos que possam 
beneficiar da exposição pública à comunidade profissional. 

1.3 – Cada autor concorre com um trabalho, desde que aborde temáticas diferentes, mas 
obrigatoriamente dentro do âmbito da Psicologia. 

 

2. Inscrições  

Para considerar válida a inscrição no Concurso, o responsável pelo poster deverá:  

2.1 - Efetuar a inscrição no “Concurso de Posters” via e-mail para o endereço 
info.sul@ordemdospsicologos.pt, até dia 19 de Julho de 2019, com envio de nome completo, 
morada, endereço email e contacto telefónico móvel ou fixo do responsável pelo poster, assim 
como o resumo. Neste deve constar introdução, metodologia, resultados, discussão de 
resultados/conclusões, num máximo de 150 palavras. 

2.2 - O responsável pelo poster, será informado via e-mail até 13 de Setembro de 2019, da 
decisão emitida pela Comissão Científica do encontro, de aceitação do mesmo. 

 

3. Poster 

 3.1 – Estrutura do poster:  

O trabalho a apresentar no III Encontro dos Psicólogos do Sul da Delegação Regional do Sul da 
Ordem dos Psicólogos Portugueses deverá estar escrito em português e conter as seguintes 
secções:  

- Título;  
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- Biografia sumária do(s) autor(es) e quando aplicável, orientador(es)/coordenador(es); 

 - Resumo;  

- O problema e objetivos;  

- Metodologia e sustentação empírica;  

- Discussão de resultados;  

- Bibliografia relevante.  

3.2 – Dimensão: 

 - O grafismo utilizado na construção do trabalho deverá permitir a sua leitura a uma distância 
mínima de 1,5 metros.  

- Dimensão recomendada: A0 (841 mm de largura e 1189 mm de comprimento).  

3. 3 – Apresentação do poster:  

a) A afixação dos trabalhos estará a cargo da Comissão Organizadora do encontro, devendo 
este ser entregue no próprio dia no momento do acolhimento. 

b) O autor responsável pela apresentação dos trabalhos deve permanecer junto ao seu poster 
na sessão de “Apresentação de Posters”, com o objetivo de discutir com os participantes o seu 
trabalho. 

c) Os trabalhos permanecerão em exposição durante o dia em que se realiza o III Encontro dos 
Psicólogos do Sul da Delegação Regional do Sul da Ordem dos Psicólogos Portugueses. 

d) O autor responsável pela apresentação deverá proceder à retirada do poster no dia do 
evento, após a Sessão de Encerramento. 

 

4. Avaliação  

4.1 – A Comissão Científica avalia a admissão dos trabalhos a concurso. 

4.2 - A distinção do trabalho aos quais será atribuído prémio e também quatro das menções 
honrosas, será realizada por votação da Comissão Científica. A quinta menção honrosa será 
feita por votação, pelos participantes do encontro, membro efetivos e psicólogos júniores da 
Delegação Regional Sul da Ordem dos Psicólogos Portugueses. 

4.2 - Todos os trabalhos aceites receberão um Certificado de Participação.  

4.3 – Os prémios de “Melhor Poster” e menções honrosas serão entregues na sessão de 
encerramento do III Encontro dos Psicólogos do Sul da Delegação Regional do Sul da Ordem 
dos Psicólogos Portugueses.  
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4.4 – O resultado da votação relativa à atribuição de prémio e menções honrosas é soberana, 
não havendo possibilidade de recurso.  

4.5 – Os prémios contemplados em regulamento serão créditos monetários para uso em 
formações da Ordem dos Psicólogos Portugueses, escolhida pelos autores dos trabalhos 
premiados. 

 

5. Disposições Finais  

5.1 – A Comissão Organizadora poderá optar por não expor os trabalhos que se afastem do 
conteúdo e forma indicada no resumo, ou que apresentem manifesta falta de qualidade 
científica. 

5.2 - A Comissão Organizadora reserva-se o direito de cancelar o concurso, ou ajustar a 
atribuição de prémios, caso não se verifique a inscrição de um número mínimo de trabalhos.  

5.3 – O ato de inscrição neste concurso implica a aceitação e concordância com todos os itens 
do presente regulamento.  

5.4 – A submissão do trabalho não dispensa a inscrição do candidato no III Encontro dos 
Psicólogos do Sul da Delegação Regional do Sul da Ordem dos Psicólogos Portugueses, sendo 
esta obrigatória. 

5.5 – Qualquer situação omissa neste regulamento será analisada pela Comissão Organizadora 
do evento. 

 

Entidade Promotora: 
Delegação Regional do Sul da Ordem dos Psicólogos Portugueses 

 

Comissão Organizadora: 
Ana Meira 

Carla Fernandes (presidente) 

Cláudia Guerra 

Mariza Azevedo 

Raquel Granjo 

Rui Lopes 

Susana Marques Cunha 

Verónica Ferreira 

Comissão Científica: 

Alexandra Anciães 

Cátia Martins 
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Catarina Soares 

Dulce Gonçalves 

Isabel Prata Duarte 

Isabela Botelho 

Madalena Melo 

Nuno Colaço 

Pedro Almeida 

Rui Ângelo 

Vítor Gamboa 

Vítor Franco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


