6º Congresso Brasileiro Psicologia: Ciência e Profissão

Prezada autora de “Pôster”,

Temos uma estrutura toda preparada para recebê-la e ajudá-la para que possa aproveitar o
Congresso da melhor maneira possível!

Para isso, contamos com sua colaboração na montagem dos pôsteres, conforme as informações
a seguir:

1) As datas de exposição e distribuição dos posteres encontram-se no site do congresso no link:
https://www2.cfp.org.br/inscricoesonline/cbp/2022/trabalhos/programacao.cfm

2) Os posters devem ser fixados pelas autoras no dia previsto das 08h00 às 09h00 e ficarão expostos
até às 17h30. É importante lembrar que das 15h30 às 17h30, a autora (ou autoras) deverá estar
à frente do seu pôster para apresentação do seu trabalho a um dos avaliadores que será
encaminhado pela organização do 6º CBP.

3) As dimensões previstas para confecção de cada pôster é de 0,90m de largura por 1,20m de altura.
O pôster deverá ser confeccionado em lona ou papel e será afixado diretamente na parede.
Forneceremos fita-crepe para exposição do pôster.

4) O pôster deverá possibilitar a boa visibilidade do conteúdo impresso. As seguintes Informações
impressas são obrigatórias:
a) Título do trabalho;
b) Autores e instituição;
c) E-mail de contato;
d) Introdução;
e) Método;
f) Principais resultados/Expectativa de resultados e análise;
g) Discussão e considerações finais;
h) Se houver citações de autores, as referências deverão ser incluídas.

5) No Aplicativo do Congresso constarão os dados das atividades e será possível localizar através do
título.

www.cbpsi.org.br

6) Lembramos que haverá uma premiação para o melhor poster de cada área do evento. A premiação
será realizada na Cerimônia de Encerramento que ocorrerá no dia 15 de novembro às 13horas.

7) Os certificados serão emitidos somente para os trabalhos que forem expostos na data definida na
programação, através do sistema de inscrição. No certificado constarão os nomes de todas as
autoras inscritas no sistema.

Antecipadamente agradecemos a sua colaboração.

Comissão Científica
6º Congresso Brasileiro Psicologia: Ciência e Profissão

www.cbpsi.org.br

