
 

 
As I jornadas de Psicogeriatria – “Terceira Idade: Perspetiva 

Biopsicossocial” visam focar aspetos como fatores que 

influenciam o envelhecimento bem como disponibilizar 

recursos para uma atuação cada vez mais qualificada e uma 

prática baseada em fundamentos éticos e humanos. 

                                                                              

Enquadramento 

Os resumos deverão ser redigidos em língua portuguesa e 

submetidos à apreciação da Comissão Cientifica devendo o 

seu conteúdo enquadrar-se nas áreas temáticas das jornadas. 

Compete à Comissão Cientifica a seleção e apreciação dos 

resumos pelo que esta é responsável por:  

- Verificar a conformidade dos resumos com o presente 

procedimento; 

- Definir critérios de avaliação; 

- Selecionar os Posters a afixar. 

Os resumos deverão conter no máximo 2200 caracteres, ser 

informativos, concisos e conter de forma explícita os 

seguintes elementos: objetivos, métodos, resultado, 

conclusões e referências bibliográficas. 

Os resumos devem ser submetidos através da ficha 

disponibilizada para o efeito. 

 

Submissão 

A submissão do resumo e Poster faz-se online sendo que o 

resumo deverá ser submetido até dia 31 de agosto de 2017. 

Os autores serão informados pela comissão científica, por via 

eletrónica, da aceitação do Poster até dia 15 de setembro de 

2017. 

Os autores deverão enviar a versão final do Poster até dia 22 

de setembro de 2017. 

Cada autor só poderá apresentar um Poster como 1º autor. 

Poderá, no entanto, ser co-autor de mais trabalhos. 

 

Pelo menos um dos autores deverá estar inscrito nas I jornadas 

 

 

REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DE 

POSTERS 
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Execução e Exposição  

Os Posters deverão ser construídos em formato vertical, pptx 

e com as seguintes dimensões: 90 cm de largura x 120 cm de 

altura. 

A exposição dos Posters decorre num espaço circundante à 

realização das jornadas sendo que a localização exata será 

indicada atempadamente por via eletrónica. 

 

Avaliação 

A avaliação dos Posters são da responsabilidade da Comissão 

Científica pelo que a sua decisão não é passível de recurso. 

Não haverá lugar a apresentação oral, sendo apenas objeto de 

avaliação a informação veiculada no Poster. Em caso de dúvida 

o júri poderá solicitar a presença do autor para 

esclarecimentos. 

A avaliação irá obedecer aos seguintes critérios: 

- Qualidade científica do conteúdo; 

- Originalidade; 

- Rigor científico e metodológico; 

- Apresentação Gráfica; 

- Impacto nas boas práticas em Saúde Mental e Psiquiatria. 

 

Prémio 

Será atribuído um prémio monetário ao melhor poster e duas 

menções honrosas sendo que a divulgação dos vencedores 

será feita no encerramento das jornadas.  

 

 

 

 

 

 

 

I JORNADAS DE 

PSICOGERIATRIA – 

“Terceira Idade: 

Perspetiva 

Biopsicossocial” 
 

 

 

 

 

4 de outubro de 2017 

 

Casa de Artes e Cultura do Tejo - Vila 

Velha de Ródão 

 


