Encontro GSI Norte "Imagens do Envelhecimento Humano"
12 a 14 de setembro de 2018
Belém-Pará

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
A seleção para trabalhos apresentados em formato de pôster no Encontro GSI Norte “Imagens do
Envelhecimento Humano”, que acontecerá em Belém no período de 12 a 14 de setembro de 2018, no
CCSB, na Av. Boulevard Castilho França, 522 /523 no bairro da Campina, por profissionais técnicos e
apoiadores que atuam com o Trabalho com Grupos - Grupos Sociais de Idosos - GSI no Sesc, nos DDRR
Amapá, Acre, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins, além de profissionais que trabalham na
Rede de Proteção à Pessoa Idosa no Pará, acadêmicos e pesquisadores interessados no tema deverão
seguintes normas:
1. Serão aceitos trabalhos e relatos de experiências de profissionais, acadêmicos e pesquisadores, com
atuação no campo do envelhecimento humano – desde que relacionados com os Eixos do Modelo
Político do Sesc:
i) relações intergeracionais
ii) gerontologia como tema transversal
iii) protagonismo do idoso
iv) envelhecimento ativo
2. O período para submissão de trabalhos transcorrerá de 20 a 31 de agosto de 2018, e os mesmos
deverão ser submetidos em forma de resumo, contendo um máximo de 300 palavras (formato justificado),
enviados em arquivo Word (formato .doc), em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre
linhas 1.0.
3. Os resumos devem ser estruturados, contendo Introdução, Métodos, Resultados e Conclusão, ou, no
caso dos relatos de experiência, Introdução, Relato e Conclusão.
4. O título do trabalho deve ser conciso e informativo, contendo máximo de 150 caracteres com espaços.
O título deverá estar posicionado em formato centralizado, acima do resumo, em negrito.
5. O nome completo dos autores, em ordem de autoria, deverá estar centralizado, posicionado logo abaixo
do título do trabalho. A titulação ou instituição vinculada a cada autor deverá estar indicada através de
numeração em sobrescrito. Serão aceitos
trabalhos com no máximo 5 autores.
6. Os trabalhos serão avaliados pela Comissão de Seleção de Trabalhos, e o resultado (aceite ou recusa)
será enviado por e-mail aos candidatos participantes até o dia 05 de setembro de 2018.
7. Toda a comunicação referente à submissão e aprovação de trabalhos dar-se-á pelos emails:
jmpicanco@pa.sesc.com.br, com cópias para: csilva@pa.sesc.com.br; hdias@pa.sesc.com.br e
ralima@pa.sesc.com.br.

8. Orientamos que as dimensões do pôster atendam: largura mínima de 50 cm e máxima de 90 cm;
altura mínima de 80 cm e máxima 120 cm. É obrigatório que pôster seja confeccionado com um cordão
para pendurar.
9. A comissão organizadora disponibilizará o local de fixação dos pôsteres com a identificação dos
mesmos. A Sessão de Pôsteres será realizada no Centro Cultural Sesc Boulevard.
10. Para cada pôster estará reservado, no dia da apresentação, um espaço para fixação.
Na data programada, o autor deverá levar o pôster já pronto, e pendurá-lo em seu espaço sinalizado pelo
Sesc.
11. O pôster deverá ser apresentado apenas na data programada pelo Sesc, nos horários a ser definido
pela comissão organizadora, que previamente informará ao autor que deverá estar presente junto ao seu
pôster para a apresentação.
12. Apenas os pôsteres apresentados na Sessão de Pôsteres, por pelo menos um dos autores, receberá o
certificado de apresentação de trabalho.
13. Cada autor apresentador deve instalar seu pôster no local indicado.
14. A não permanência do expositor no ato de avaliação do trabalho implicará na desclassificação do
mesmo, perdendo o direito de certificação e publicação nos anais do evento.
15. O pôster será fixado pela comissão organizadora.
16. Não serão aceitas apresentações de pôster realizadas por não autores.
17. O autor apresentador ficará à disposição da Comissão de Avaliação no dia e horário pré-fixados.
18. O apresentador assinará a lista de presença fornecida pela comissão organizadora.

Belém, 01 de agosto de 2018.

