REGULAMENTO PARA ADMISSÃO DE POSTERS CIENTÍFICOS
COLÓQUIO INTERNACIONAL
“Consumo de Substâncias e Comportamentos Aditivos: Velhos e Novos Desafios”

O Instituto de Apoio à Criança-Açores encontra-se a organizar o Colóquio
Internacional intitulado “Consumo de Substâncias e Comportamentos Aditivos: Velhos e
Novos Desafios”, que terá lugar na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta
Delgada, no dia 2 de dezembro de 2016. Este evento pretende fazer uma reflexão
multidisciplinar sobre um tema da máxima pertinência e atualidade, contando com a
experiencia de conferencistas com renome internacional.

I. Âmbito
A Comissão Científica promove a exposição de posters para divulgação, nas áreas
da prevenção, intervenção e remediação de Consumo de Substâncias e Comportamentos
Aditivos. Os posters deverão ser essencialmente trabalhos de investigação, experiências
profissionais, e/ou relatos de boas práticas no âmbito da temática abordada.
II. Público-Alvo
A proposta de apresentação de poster deverá ser submetida por investigadores,
profissionais/entidades que trabalham na área e/ou por alunos dos cursos de Psicologia,
Serviço Social, Sociologia, Ensino Básico, e outros considerados relevantes.
III. Objetivos
A apresentação e exposição dos posters visa sobretudo difundir investigação,
divulgar serviços e boas práticas, estimular a reflexão e sensibilizar a população no que
respeita ao consumo de substâncias e comportamentos aditivos.
IV. Proposta de submissão de posters científicos
A proposta de submissão de poster deverá ser feita à comissão científica, e enviada
até o dia 19 de novembro de 2016 para coloquio.internacional.iac@gmail.com. Nesta,
deverá constar: o Tema; o Título do trabalho; o Nome dos autores; a Instituição a que os
autores se encontrem associados; as Palavras-Chave; e o Resumo.

O Resumo não deverá exceder as 400 palavras, podendo incluir:
a) Nos trabalhos de investigação:
– Ideia principal
– Objetivo (s)
– Metodologia
– Resultados
– Conclusões
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b) Nos trabalhos de experiência profissional/boas práticas:
– Ideia chave
– Apresentação do Projeto/experiência ou boas práticas
– Resultados
– Conclusão
O documento de proposta deverá ter a seguinte formatação: Margens: 2,5 cm em
todo o documento.
Tipo de letra: Times New Roman, tamanho 12 Espaçamento: Simples (1.0 pto).
A Comissão científica dará uma reposta de aprovação até ao dia 25 de novembro.

V. Caraterísticas dos posters científicos
Os posters deverão ter preferencialmente as seguintes dimensões: Dimensão de 90cm X
120cm. O tamanho máximo do poster é A0 (L=841; C=1189 mm).

VI. Colocação, apresentação e retirada de posters
A colocação e retirada dos posters é da responsabilidade do(s) autor(s). Os posters
deverão ser afixados na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada no dia 30 de
novembro entre as 09h00-11h00 e retirados apenas após a conclusão do Colóquio.
A comissão científica solicita a devida inscrição, e presença do(s) autor(s), ou um
representante dos mesmos no Colóquio. A presença autores afigura-se de extrema
importância, sendo que, após o almoço, pelas 14h00, solicita-se a presença dos mesmos
junto do poster, com a finalidade de prestar esclarecimentos junto dos participantes do
Colóquio.

Ponta Delgada, 20 de outubro de 2016,

A Presidente do IAC-Açores

Cinelândia Cogumbreiro e Sousa
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