¡Bem-vindos à VIII Convenção
Intercontinental de Psicologia!

“Bem-estar humano e desenvolvimento sustentável: o lugar da Psicologia”

Desde 19 até 24 de Novembro de 2018
Palácio de Convenções da Havana, Cuba.

www.hominiscuba.com

www.eventospalco.com

Organizam:
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A Sociedade Cubana de Psicologia, promotora destes eventos desde o ano 1999,
oferece uma nova edição Hominis 2018, com uma visão contemporânea acorde às
exigências e reclamações da Psicologia cubana, inserida na dinâmica de nosso
projeto social com seus lucros, perspectivas e desafios futuros.
Nas

temáticas

propostas

se

insiste

no

tratamento

de

temas

Inter

e

multidisciplinares, a necessidade da busca de espaços integradores das
conformações da subjetividade e a compreensão da complexidade e a diversidade
nas dimensões do ser humano como parte do desenvolvimento social e pessoal.
Em especial, propõe-se avaliar e afirmar o lugar da Psicologia no projeto social
cubano.
Estes argumentos sustentam a convocatória deste Evento para promover um
espaço de reflexões, intercambio científico e de compromisso profissional ante os
dilemas do século que nos corresponde viver como representantes de uma ciência
que ganha em maturidade e experiência, num momento de situações cambiantes,
reorganização

e

ajustes

necessários

na

intenção

de

trabalhar

pelo

melhoramento humano.
Para esta importante citação lhe convidamos a participar da análise e debate dos
diferentes temas, do 19 ao 24 de novembro do 2018. A sede será o Palácio de
Convenções, localizado no bairro CUBANACAN ao oeste da Havana, Cuba.
Colegas, estamos convencidos que a participação de todos na Havana garantirá o
êxito deste novo encontro da nossa ciência e profissão, e que os cubanos, com a
sua

hospitalidade

e

alegria

multiplicarão

os

enriquecedores

debates

e

intercâmbios que esperamos desfrutar em ocasião deste evento.

Dr. Alexis Lorenzo Ruiz. Ph.D.
Presidente do Comitê Organizador
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ORGANIZAM

Sociedade Cubana de Psicologia

Palácio de Convenções de Cuba

COMITÊ ORGANIZADOR
Presidente: Dr. Alexis Lorenzo Ruiz. Ph.D.
Secretario executivo: Lic. Jorge E. Torralba Olsé
* Relações internacionais:
Dr. Manuel Calviño Valdéz Faulhy. Ph.D.- Coordenador
MSc. Bárbara Zas Ros
* Logística:
Lic. José Martínez Ortega
* Relações públicas:
MSc. María Esther Ortiz Quezada
* Cursos Post Congresso:
MSc. Isabel Francisca Márquez García Coordenadora
* Comitê científico:
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Dra. Consuelo Martín Fernández. Ph.D. - Coordenadora
•

Integrantes do Comitê científico:

Dra. Laura Dominguez García. Ph.D.

Dr. Ovidio DÁngelo Hernández. Ph.D.

Dr. Mario Rodríguez-Mena García. Dr. Roberto Corral Ruso. Ph.D.
Ph.D.
Dra. Rosa María Reyes Bravo. Ph.D.
Dra. Maricela Perera Pérez. Ph.D.
Dr. Yunier Broche Pérez. Ph.D.
Dra. Maiky Díaz Pérez. Ph.D.
Dr. Miguel Angel Roca Perara. Ph.D.
Comunicações: Lic. Claudia María Caballero Reyes
Perfil dos participantes:
De interesse para quem se desempenha em cada uma das áreas da psicologia
como ciência e profissão; além disso, para todos os profissionais das ciências
sociais e humanísticas, da saúde, do esporte, da cultura, dos meios de
comunicação, e outros vinculados ou motivados pelos temas do evento.
Temas centrais
Linhas temáticas:
1. Epistemologia, teoria, história, metodologias e técnicas psicológicas.
2. Educação e desenvolvimento humano desde a perspectiva profissional.
3. Saúde e bem-estar humano como condições para o desenvolvimento.
4. Economia sustentável e Psicologia: o ser humano nas organizações.
5. Neurociências e Psicologia.
6. Redes sociais: o ser humano na comunidade.
7. A Psicologia na diversidade das atividades humanas: a ciência, a cultura, o
esporte, a recreação.
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8. A Psicologia contra as exclusões, as dependências e as discriminações.
9. Formação e atualização do profissional da Psicologia.
10. Assistência psicológica às pessoas, grupos e comunidades vulneráveis.
Compreende

conferências

especiais,

conferências

magistrais

que

serão

oferecidas por personalidades de reconhecido prestígio internacionais, mesas
redondas, painéis, simpósios e a apresentação de temas livres orais, estáticos
(pôsteres), e dinâmicos (vídeos e pôsteres eletrônicos).
MODALIDADES DO PROGRAMA CIENTÍFICO
* Conferências especiais

50 minutos

* Conferências magistrais

30 minutos

* Mesas redondas

90 minutos

* Painéis

90 minutos

* Simpósios

120 minutos

* Temas livres:
Temas livres Orais: Serão apresentadas em sessões temáticas. Disporão de
cinco minutos para a apresentação e cinco minutos para perguntas e respostas.
Pôsteres (pôster)
Haverá uma área designada para a apresentação de pôsteres, os quais se
apresentarão em formato de 0.82 cm (largo) e 120 cm (comprido). Cada trabalho
terá atribuído dentro do programa científico o dia e a hora de sua apresentação. O
autor estará presente à hora assinalada para responder possíveis perguntas.
Pôsteres eletrônicos
Ajustaram-se aos requisitos dos meios audiovisuais.
Vídeos
Terão uma duração de 20 minutos. Adicionalmente disporão de 5 minutos
para perguntas e respostas. Devem ser apresentados em formato VCD ou DVD.
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O interessado poderá solicitar a modalidade da sua apresentação (oral, pôster ou
vídeo); entretanto, o Comitê Científico se reservará o direito de definir a
modalidade e o vai comunicar ao autor previamente.
Data de início de envio de resumos: a partir do 1 de março 2017
(Resposta sobre a sua aceitação: num lapso de 30 dias)
Data topo de envio de resumos: até o 30 de junho 2018
Normas para a apresentação dos resumos dos trabalhos:
Tipografia Arial (12 pontos), a um espaço e meio, formato de folha de 8,5 x 11.
Elaborado em processador de texto Word, versão 6.0 ou superior. Resumo não
major de 250 palavras em Idioma de origem e em inglês.

Devem-se incluir os seguintes dados:
* Especificar número da Linha temática do Evento.
* Título do Trabalho. Autor (s), primeiro sobrenomes e depois nome (eis).
* Correios eletrônicos dos autores segundo a ordem de aparição.
* Entidade ou Instituição à qual pertencem. Cidade e País de residência.
* O mesmo deverá precisar introdução, objetivos, metodologia, resultados,
conclusões.
* Palavras Chaves, de 3 a 5 separadas entre si por pontos e coma.
NOTA: de não ser incluída a necessária informação em algum destes pontos, não
será aceito seu trabalho.
Características Trabalhos completos para a publicação científica do evento
Depois de sua revisão e contar com a aprovação do Comitê científico para a
apresentação no evento, solicitara-se a cada Autor (a) o trabalho completo assim
como os materiais adicionais utilizados na apresentação para sua publicação nas
Memórias do Congresso num CD com o ISSN. Este documento contará com um
máximo até vinte (20) folhas no mesmo formato do Resumo, e se elaborará
seguindo as Normas de publicação da APA.
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Nota: O Comitê Organizador está em conversações com casas editoriais e
revistas especializadas lhes solicitando que apoiem o evento e atiram a suas
atividades, com vistas a que valorem possibilidade de selecionar trabalhos
temáticos afins a seus respectivos perfis com vistas a sua futura publicação. Estes
critérios e exigências serão ampliados em próximos Anúncios e nas Web site do
Evento.
Uma vez aceita sua exposição, cuja carta de aprovação vai ser enviada a seu
correio, damos-lhe a conhecer passos a seguir adicionais aos mencionados no
documento

enviado.

Favor

enviar

o

trabalho

completo

ao

correio

hominiscuba@psico.uh.cu, em dito trabalho se especifica a maior profundidade
os apartados enviados no resumo, incluindo fundamentação teórica, para que seja
incluído nas Memórias do evento.
Data topo de envio de Trabalhos completos: até o 30 de agosto 2018
Exposição associada:
Paralelamente ao congresso se realizarão exposições associadas que constituirá
um marco idôneo para que as casas comerciais, editoras, revistas científicotécnicas, laboratórios de investigação, empresas produtoras ou comercializadoras
vinculadas à Psicologia como ciência e profissão, e a cada uma das linhas
temáticas do Evento, mostrem e promovam seus produtos. Os Interessados
podem solicitar informação a: Raul González, Organizador Profissional de Feiras
e Exposições, Palácio de Convenções de Havana, Cuba. Telef.: (53) 7208-7541;
Fax: (53) 7202-8382. E-mail: raulg@palco.cu
Vão se organizar também Cursos Post-congresso nos dias 23 e 24 de novembro
de 2018 por parte de experimentados profissionais cubanos e internacionais com
uma duração de 4 e/ou 8 horas, a um custo de 25. 00 CUC. Os temas, programas
e maior informação serão ampliados em próximos anúncios e nas Web site do
Evento.
IDIOMAS OFICIAIS
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Espanhol, inglês, francês e português.
O serviço de tradução simultânea se oferecerá nas sessões de inauguração,
clausura e nas de trabalho que vai decidir e comunicar o Comitê Científico.
MÉDIOS AUDIOVISUAIS PARA AS APRESENTAÇÕES EM SALAS
* Projetor de dados e vídeos
* Computador
Os meios audiovisuais que se requerem para as apresentações deverão ser
solicitados com antecipação ao Comitê Científico.
Os CD, DVD e unidades de armazenamento de massas que acompanhem os
trabalhos serão entregues pelos próprios apresentadores no Escritório de
Recepção de Médios Audiovisuais, com 24 horas de antecipação à sua
apresentação na sala.
As apresentações digitais devem ajustar-se aos seguintes requisitos:
•

Sistemas operativos sobre o Windows

•

Apresentações no Power Point

•

Apresentações no CD, DVD, unidades de armazenamento de massas.

•

Apresentações compactadas com as seguintes aplicações:
o WinZip versão 8,0 (ou inferior)
o Winrar versão 2,5 (ou inferior)
o Arj
COTAS DE INSCRIÇÃO
Antes de 30 de junho 2018

A partir do 30 de junho 2018

Delegado

200.00 CUC

250.CUC

Estudante*

130.00 CUC

130.00 CUC

Acompanhante

60.00 CUC

80.00 CUC
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•

Só para Estudantes de pre-grau, prévia apresentação na sede do evento em
Cuba duma carta que o credite, devidamente assinada e com o selo da
direção de seu centro de estudos.

As cotas de inscrição incluem:
Delegado e estudante (pre-grau):
Credencial com acesso a todas as sessões de trabalho do evento, documentação
(inclui o livro programa-resumos e o CD com as Memórias da Conferência),
participação nas atividades sociais, certificados de participante e autor.
Acompanhante:
Credencial, souvenirs, participação nas atividades sociais, atos de abertura e
clausura da Conferência. Não terá acesso às sessões de trabalho.

INSCRIÇÃO E PAGAMENTO DA COTA DE INSCRIÇÃO

As pessoas interessadas terão as seguintes opções para inscrever-se e pagar a
cota de inscrição:
•

Online através do sítio Web: www.hominiscuba.com/

•

Através de Vendas Internacionais do Palácio de Convenções, reservando
um dos pacotes especialmente confeccionados para a Conferência, os
quais incluem a cota de inscrição. Através do pagamento online -e com
uma única transação- você garantirá sua inscrição, o acesso a todas as
atividades do programa oficial, estadia no Hotel Palco (hotel sede), transfer
in out e assistência personalizada. Os interessados podem contatar a:
http://www.eventospalco.com/

•

Email: idania@palco.cu

Diretamente no Centro de Registro e Acreditações do Palácio de
Convenções da Havana, sede do evento, no momento da acreditação, em
Pesos Cubanos Conversíveis (CUC), moeda de circulação oficial no país.
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CUC: PESOS CUBANOS CONVERSÍVEIS
O Peso Cubano Conversível (CUC) é a moeda de circulação oficial no país.
Pode-se obter à chegada a Cuba em aeroportos, hotéis, centro de convenções,
agências bancárias e casas de câmbio. A troca a esta moeda pode efetuá-lo com
euros, dólares americanos e canadenses, libras esterlinas, francos suíços, pesos
mexicanos, segundo a taxa de câmbio e comissões vigentes no momento pelo
Banco Central de Cuba.
Em Cuba aceitam-se os seguintes cartões de crédito: Visa, Cabal e Master Card,
sempre e quando a casa matriz não seja um banco norte-americano.
Esta oferta inclui:
•

Recebimento no Aeroporto José Martí

•

Traslado do Aeroporto Internacional José Martí da Cidade da Havana até o
hotel selecionado.

•

Alojamento em Hotel selecionado, com café da manhã incluído.

•

Traslado coletivo Hotel-Sede-Hotel em ônibus coletivos durante os dias de
sessões do evento (19 até 24 de Novembro)

•

Traslado desde seu Hotel na Havana até o Aeroporto Internacional José
Martí da Havana

•

Assistência no aeroporto

•

Serviço de guia especializado.

COMUNICAÇÃO COM OS ORGANIZADORES
Dr. Alexis Lorenzo Ruiz. Ph.D. - Presidente Comitê Organizador
E-mail: hominiscuba@psico.uh.cu

Web: http://www.hominiscuba.com

+53 52520244 (Lic. Jorge Enrique Torralbas, Secretário Executivo da
Convenção)
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Lic. Alicia García González
Organizadora Profissional de Congressos. Palácio de Convenções da Havana
Cuba.
Telefone: (53) 7208-5199.
E-mail: aliciagarcia@palco.cu

Web: http://www.eventospalco.com/

Lic. Niurka Remédios Ballesteros
Especialista Comercial, Sucursal Eventos e Incentiva Agência de Viagens
Cubanacán, S.A.
Endereço: Calle 68 e/ 5ta e 5ta A. Esquina 5ta Avenida, Municipio Playa. La
Habana.
Telef. (53) 7 206-9590 até 93 Ext.: 305
Email: comercial6.mercado4@avc.vin.tur.cu
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