Antes de mais muito gostaríamos de agradecer o seu contributo para este importante momento da Psicologia
em Portugal. O 5º Congresso da OPP será um momento especial de reunião e partilha entre psicólogos, mas
também com outros profissionais e decisores políticos, uma oportunidade para conhecer muito do que de novo
a ciência psicológica tem para oferecer, discutir os principais desafios da profissão e dialogar com todos aqueles que directa ou indirectamente trabalham para colocar os psicólogos ao serviço das pessoas, cada vez com
mais qualidade.
Aqui estão expostas algumas informações que irão ajudá-lo/a a preparar o seu poster digital para o 5º Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses.

CONTEÚDO
Comece por perguntar a si mesmo/a: O que precisaria de saber se visse este póster pela primeira vez?
As informações mais importantes estão asseguradas
no meu pos-ter? É possível entender o seu conteúdo após uma leitura rápida? Um leitor mais atento
perceberá o suficiente para poder colocar perguntas
mais informadas?
Além do título, autor e resumo, os pósteres mais
bem-sucedidos devem fornecer introduções breves,
a metodologia, os temas principais, os principais resultados e conclusões.
Um poster construído de forma clara e auto-explicativa deverá responder de forma directa a perguntas
mais óbvias, abrindo mais oportunidades para complementar e discutir pontos de interesse específicos.

FORMATO DIGITAL
De forma a reduzirmos o impacto ambiental do evento e aumentarmos a possibilidade de partilha e de
utilização,
os
posters
selecionados
serão
expostos, pela primeira vez, em formato digital.

Caso sinta essa necessidade, poderá trazer
consigo materiais complementares ao seu trabalho
para apoio nos encontros com os participantes.

REQUISITOS
Caso
(Word
vertical
final de

pretenda
utilizar
outro
programa
não aceite) o poster tem um formato
de 1080x1920 pixeis, sendo o formato
entrega em PDF. (Ex. na pág 2)
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Neste formato, os autores podem dispor a informação
de forma horizontal, sendo que os únicos paineis que
devem ser ser mantidos em todos os posters são o de
“título + autor”, o da “introdução” e o da “conclusão”.
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