
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO TRABALHOS 

 

 

2017 

 



2 

 

INDICE 

1. Introdução 

2. Submissão de Trabalhos 

3. Júri e Critérios de Avaliação 

4. Especificações de formato 

5. Autores 

6. Incentivos 

7. Notas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. INTRODUÇÃO 

A apresentação de trabalhos nas IV Jornadas Internacionais de Hipnose Clinica 

e Hipnoanálise visa proporcionar a todos os terapeutas e investigadores que 

trabalham na área da Hipnose a oportunidade de prestarem um contributo nas 

áreas de investigação básica ou clínica, do diagnóstico ao tratamento.  

Neste sentido, encontram-se abertas as candidaturas para apresentação de 

trabalhos em Hipnose, em formato poster, a expor durante as Jornadas.  

Dos trabalhos submetidos serão selecionados até ao máximo de 3 (três) para 

comunicação oral.  

Neste documento constam todas as normas que regulamentam a submissão 

dos trabalhos. 

 

2. SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

Todos os trabalhos deverão estar enquadrados no âmbito da Hipnose, 

podendo ser de carater quantitativo ou qualitativo, apresentar um conteúdo 

inovador e ser submetidos em formato poster.  

Para apresentação de candidatura é necessário o preenchimento do formulário 

de candidatura (disponível em www.aphch.pt) que inclui:  

 

• Dados do candidato;  

• Título do trabalho com um máximo de 90 carateres;  

• Resumo do trabalho, em português, com um limite de 5500 

carateres (sem espaçamento), que deverá conter as seguintes 

informações:  

• Objetivos;  

• Métodos;  

• Resultados;  

• Conclusão;  

• Bibliografia.  

A data limite para submissão dos trabalhos é 15 de Setembro de 2017. 
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3. JURI E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A comissão científica para validação dos trabalhos é designada pela 

Associação Portuguesa de Hipnose Clinica e Hipnoanálise. 

Os critérios de avaliação dos trabalhos são os seguintes:  

1. Enquadramento;  

2. Criatividade;  

3. Relevância;  

4. Metodologia; 

 

A comissão científica é soberana, pelo que não haverá lugar a qualquer tipo de 

recurso. 

 

4. SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

De todos os resumos de trabalhos enviados, que cumpram os critérios, serão 

avaliados pela comissão científica sendo apenas selecionados 3 (três) para 

comunicação oral e submetidos a concurso. 

Os resultados serão comunicados previamente via email, até 25 de Setembro 

de 2017, aos autores dos trabalhos selecionados. 

Após seleção dos trabalhos para comunicação oral, os candidatos 

selecionados deverão enviar em formato poster, conforme descrito no ponto 5 

deste regulamento.  

Os candidatos poderão, igualmente, contatar o secretariado via email 

geral.aphch@gmail.com. 

 

5. ESPECIFICAÇÕES DO FORMATO POSTER 

As dimensões do poster original – o único passível de exposição – deverá ter 

as seguintes dimensões 150 x 55 cm. 

mailto:geral.aphch@gmail.com
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Os posters devem ser apresentados em maquete (formato PDF ou JPEG) para 

que posteriormente sejam impressos pela Associação Portuguesa de Hipnose 

Clinica e Hipnoanálise.  

Devem ser entregues até ao 30 de Setembro de 2017, via email 

(geral.aphch@gmail.com) ou no secretariado (morada sede APHCH). 

A afixação do poster é da responsabilidade da APHCH, estando esta sujeita às 

normas existentes no local onde decorre o evento.  

Os posters, serão oferecidos aos seus autores e só podem ser levantados 

imediatamente após o término do evento. Os que não forem alvo de requisição, 

nesse momento, não poderão ser reclamados posteriormente.  

Os 3 (três) trabalhos selecionados para comunicação oral serão apresentados 

em local e horário a definir no programa do evento, sendo que as 

comunicações deverão ser apresentadas num tempo máximo de dez minutos, 

com tolerância de dois minutos e um máximo de quinze diapositivos. Serão 

reservados dez minutos adicionais para defesa e discussão.  

As apresentações deverão ser elaboradas em PowerPoint e enviadas 

previamente por email, para a APHCH, até ao dia 10 de Outubro de 2017. As 

apresentações devem estar identificadas com o título do trabalho, nome 

completo do orador e telefone de contato. 

 

6. AUTORES 

À data da seleção dos trabalhos, o autor deverá estar inscrito na APHCH, 

com a quota de 2017 regularizada. 

A inscrição nas IV Jornadas, para o primeiro autor do trabalho selecionado, 

será da responsabilidade da Associação Portuguesa de Hipnose Clinica e 

Hipnoanálise.  

Será emitido um certificado com o nome de todos os participantes, indicados 

no formulário de candidatura.  

São aceites trabalhos de caráter individual ou de grupos de trabalho.  

A comunicação oral deverá ser apenas apresentada e defendida apenas por 

um orador em caso de grupo. 
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7. INCENTIVOS 

A Associação Portuguesa de Hipnose Clinica e Hipnoanálise irá atribuir 2 

prémios para os 2 (dois) melhores trabalhos apresentados nas IV Jornadas. 

 

1º Prémio no valor de € 500,00 (Quinhentos euros). 

2º Prémio no valor de €200,00 (Duzentos euros). 

 

A atribuição dos prémios são definidos através do somatório da pontuação 

obtida nos critérios de avaliação definidos no ponto 3 deste regulamento, e da 

pontuação obtida na comunicação oral. 

Os prémios serão entregues durante a Cerimónia de Encerramento das IV 

Jornadas Internacionais de Hipnose Clinica e Hipnoanálise. 

 

8. NOTAS 

O não cumprimento destas normas constituirá critério de exclusão.  

Serão certificados todos os trabalhos aceites e apresentados no evento.  

 

A deliberação sobre casos omissos, a que o presente regulamento não dê 

resposta, será da responsabilidade da entidade organizadora.  

 

Para mais informações, contatar:  

 

APHCH 

Rua da Alegria, 964 / 4000-040 Portugal  

geral.aphch@gmail.com  

225 028 162  

927 872 458 

mailto:geral.aphch@gmail.com

