
 
 

III CONGRESO IBEROAMERICANDO SOBRE ACOSO LABORAL Y 

 INSTITUCIONAL & IV SEMINÁRIO CATARINENSE DE PREVENCIÓN AL ACOSO 

MORAL EM EL TRABAJO 

 

Assunto: Instruções para Participantes de Conferências, Mesas de Debates, Comunicações Orais, 

Relatos de Experiências, Lançamentos de Livros e Pôsteres  

 

Prezado(a) autor(a), 

 

No período de 08 a 11 de outubro de 2015 será realizado o III Congreso Iberoamericano sobre Acoso 

Laboral e Institucional e o IV Seminário Catarinense de Prevenção ao Assédio Moral no Trabalho em 

Florianóplis na Universidade Federal de Santa Catarina. Será um prazer tê-lo conosco realizando 

exposição de trabalhos em nosso Congresso. Abaixo, seguem instruções referentes às apresentações 

de trabalho nas diferentes modalidades:  

 

 Os conferencistas terão 30 minutos (cada um) para exposição e 30 minutos para discussão com os 

participantes.  

 Cada mesa de debate, comunicação oral e relato de experiência terá duração de 1 hora e 30 minutos, 

com até 20 minutos para cada apresentação e 30 minutos de discussão com os participantes da plenária.  

 Para lançamento de livros cada autor terá 10 minutos para apresentar a sua obra. Nas salas haverá 

computador e data show para a exposição e o participante responsável pela apresentação deverá 

disponibilizar o arquivo em pendrive, em formato pdf, libreoffice, powerpoint ou equivalente no 

intervalo anterior a sua atividade na sala equivalente. 

 Os pôsteres serão apresentados em sessões coordenadas com duração total de 1 hora, expostos em sala 

para apresentação. Cada expositor terá 5 minutos para apresentar o seu trabalho e 20 minutos serão 

reservados para conversas e debates. 

  

A dimensão do pôster para apresentação será de 90cm de largura e 1,20cm de altura; Fonte: no mínimo 

32 e no máximo 48 para o título; e, no mínimo 20 e no máximo 28 para o texto; Centralizar no topo o 

nome da instituição de origem, título do trabalho e autores. 



 
 

Estrutura do pôster: Introdução, objetivos do trabalho, método (se houver), 

desenvolvimento/apresentação da situação ou dos resultados, considerações finais e referências (se for 

o caso). 

 

Enviamos anexo com modelo para elaboração do pôster e para apresentações em power point. 

As datas e horários das apresentações estão informados em nosso site, por meio da divulgação da 

Programação completa disponível no link: http://iberoacosolaboral2015.ufsc.br/programacao/.  

 

Solicitamos, que caso o seu trabalho tenha sido aprovado e você ainda não tenha confirmado a sua 

participação que o faça com a brevidade possível. 

 

Àqueles que necessitem de informações sobre passagens, hotéis, hostel ou pousadas busquem na 

página do evento ou entrem em contato com a Agência de turismo Campus - 

http://www.campuseventos.com.br/. 

 

Antecipadamente agradecemos a sua colaboração. 

 

Comissão Científica 

III Congreso Iberoamericano sobre Acoso Laboral e Institucional e o IV Seminário Catarinense de 

Prevenção ao Assédio Moral no Trabalho 


