Bem-vindos à VIII Convenção
Intercontinental de Psicologia!

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

Desde o 19 até 24 de Novembro de 2018
Palácio de Convenções da Havana, Cuba
www.hominiscuba.com

www.eventospalco.com

Organizam:
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PALAVRAS DE BEM-VINDA AO HOMINIS 2018
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. O diálogo de saberes no intercâmbio frutífero intercontinental
é uma fortaleza desta Convenção.
Nas temáticas propostas se insiste no tratamento de temas inter, multi e transdisciplinares,
pela necessidade da busca de espaços integradores das conformações da subjetividade e a
compreensão da complexidade e a diversidade nas dimensões do ser humano e as relações
com seus entornos, como parte do desenvolvimento social e pessoal.
Promover um espaço de reflexões intercâmbio cientista e compromisso profissional perante os
dilemas do século que nos corresponde viver como representantes de uma ciência que ganha
em maturidade e experiência. Em um momento de situações cambiantes, reorganização e
ajustes necessários o lugar da Psicologia entre outras ciências e práticas humanas, afirma-se
naquelas sociedades que não perdem de vista a intenção de trabalhar pelo melhoramento
humano e Cuba segue sendo um referente de sociedade que trabalha pelo bem-estar humano
e um desenvolvimento sustentável.
Para esta importante cita lhe convidamos a participar da análise e debate dos diferentes temas,
desde o 19 até o 24 de novembro dos 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 entrevista de 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. PhD.
Presidente do Comitê Organizador
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COMITÊ ORGANIZADOR
Presidente
Dr. Alexis Lorenzo Ruiz. Ph.D.
Secretário executivo
Lic. Jorge E. Torralbas Oslé
Relações internacionais
Dr. Manuel Calviño Valdéz Faulhy. Ph.D.
MSc. Bárbara Zas Ros
Comunicações
MSc. Claudia María Caballero Reyes
Logística
Lic. José Martínez Ortega
Relações públicas
MSc. María Esther Ortiz Quezada
Cursos Post Congresso
MSc. Isabel Francisca Márquez García
Coordenadora do Comitê científico
Dra. Consuelo Martín Fernández. Ph.D.
Integrantes do Comitê científico internacional
Dra. Ana Bock (Brasil)

Dra. Maiky Díaz Pérez. Ph.D. (Cuba)

Dra. Ana Fernanda Uribe Rodriguez (Colombia)

Dr. Marco Eduardo Murueta Reyes (México)

Dr. Antonio Enrique Puente (Estados Unidos)

Dra. Maricela Perera Pérez. Ph.D. (Cuba)

Dr. Bernardo Moreno Jimenez, Ph.D (España)

Dr. Mario Rodríguez-Mena García. Ph.D. (Cuba)

Dra. Blanca Ortiz-Torres, Ph.D.; J.D. (Puerto Rico)

Dr. Miguel Angel Roca Perara. Ph.D (Cuba)

Dra. Dora Fried Schnitman (Argentina)

Dr. Ovidio DÁngelo Hernández. Ph.D. (Cuba)

Dr. Edgar Barrero Cuellar (Colombia)

Dr. Roberto Corral Ruso. Ph.D. (Cuba)

Dr. Fabián J. M. Rueda (Brasil)

Dra. Rosa María Reyes Bravo. Ph.D. (Cuba)

Dr. Guillermo Bernal (Puerto Rico)

Dr. Saath Cooper (Sudáfrica)

Dr. Hugo Klappenbach (Argentina)

Dra. Sara García Cuesta (España)

Dr. Jeffrey D. Fisher, Ph.D. (Estados Unidos)

Dr. Weber Germain, Ph.D (Austria)

Dra. Laura Domínguez García. Ph.D. (Cuba)

Dr. Yunier Broche Pérez. Ph.D. (Cuba)
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PATROCINADORES NACIONAIS
Centro De Estudos Na Mocidade (CESJ)
Centro De Investigação Psicológico E Sociológico (CIPS)
Eu Centro O Martin Luther Rei Jr.
Instituto Cubano De Investigação Cultural Juan Marinello (IICCJM)
Ministério De Educação (MINOU)
Ministério De Educação Superior (MES)
Sociedade Cubana De Direito De Trabalho E Previdência Social De (SCDLSS) A União Nacional De
Juristas De Cuba (UNJC)
Sociedade Multidisciplinar Cubana Para O Estudo Da Sexualidade (SOCUMES)
Tradução De Documentos / Havana Translation (HAVTRA)
Universidade De Havana (Uh)

PATROCINADORES INTERNACIONAIS
Organização dos Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura (a UNESCO - Cuba)
Cooperação internacional OXFAM em Cuba
A escola de psicólogos a Costa Rica
Agência Cuba excursão real tropical'
Agência sem igual Tours Chile
Associação americana de psicologia (APA)
Associação de psicologia o Porto Rico (APPR)
Associação de sociedades nacionais de psicologia de Caribe (CANPA)
Associação internacional para Pessoas-ambiente estuda (IAPS)
Associação mexicana de alternativa em psicologia (AMAPSI)
Associação para a formação e o ensino da psicologia (ALFEPSI)
Bolivariana Bucaramanga secional universitário papal (UPB). Colômbia
Escola de psicologia, Universidade pedagógica e tecnológica de Colômbia (UPTC)
Eu associo colombiano de psicólogos (Colpsic)
Foro internacional para a inovação social (FIIS)
Fundação para o desenvolvimento da psicologia no Caribe (FundePsic)
Giunti O.S, grupo internacional
Habilidade de psicologia, universidade de Viena, Áustria
Instituto Sexológico educacional e psicológico de Porto Rico (ISEPPR)
Latim união americana de entidades de psicologia (ULAPSI)
Latim união americana de entidades de psicologia (ULAPSI)
Rede de americano de latino de psicologia em emergências e desastres (RedLAPED)
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Scuola Rorschach romano (a Itália)
Sociedade interamericana de psicologia (gole)
Tenha cadernos de crise eletrônicos
Trabalhe rede para diálogos produtivos
União internacional de ciência psicológica (IUPsyS)
Universidade estatal de milagre - o Equador.
Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Alemanha.
Copa Linhas aéreas e/ou Aero Republica, como linha aérea oficial do evento. Copa Airlines,
debaixo de suas produto Copa Conventions.
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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 de massa, e outros vinculados ou motivados
pelos temas do evento.

TEMÁTICAS CENTRAIS
1. Epistemologia, teoria, história, metodologias e técnicas psicológicas.
2. Educação e desenvolvimento humano desde uma perspectiva profissional.
3. Saúde e bem-estar humano como condições para o desenvolvimento.
4. Psicologia e Economia sustentável: o ser humano nas organizações.
5. Psicologia e Neurociências.
6. Redes sociais: o ser humano e seu papel na comunidade.
7. A Psicologia na diversidade das atividades humanas: a ciência, a cultura, o esporte, a
recreação.
8. A Psicologia contra as exclusões, os vícios e as discriminações.
9. Formação e atualização do profissional da Psicologia.
10. Orientação e atenção psicológica a pessoas, grupos e comunidades vulneráveis.
11. Sexualidade, casal, família e gênero.

MODALIDADES DO PROGRAMA CIENTÍFICO
Conferência: Dissertação sobre uma área temática com profundidade de conceitos e
contribuições originais. Implica uma apresentação de 30 minutos e 15 minutos para perguntas
e respostas.
Tema livre Orai: apresentaram-se em sessões temáticas. Disporão de 10 minutos para a
apresentação e 5minutos para perguntas e respostas.
Mesa redonda: Análise de um tema a partir de enfoques divergentes mediante os quais se
confrontam pontos de vistas. É conduzida por um moderador e integrada entre três ou quatro
apresentadores. Implica uma apresentação de 45 minutos e 15 minutos para perguntas e
respostas.
Simpósio: Exposição de exposições sobre um tema cujos resultados se complementam. Implica
uma apresentação coletiva de 80 minutos e 10 minutos para perguntas e respostas.
Pôster (anúncio): Apresentação resumida da exposição em um pôster impresso que segue o
formato de 0.82 centímetros (largo) e 120 centímetros (comprido). O autor estará presente
junto a seu pôster à hora assinalada no programa científico para responder perguntas durante
60 minutos.
Pôster eletrônico: Apresentação resumida da exposição em um pôster digital. O autor estará
presente junto a seu pôster à hora assinalada no programa científico para responder perguntas
durante 60 minutos.
Vídeo: Terão uma duração de 20 minutos. Adicionalmente disporão de 10 minutos para
perguntas e respostas. Devem ser apresentados em formato VCD ou DVD.
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O interessado poderá solicitar a modalidade de sua apresentação. O Comitê Científico
internacional se reservará o direito de definir a modalidade e o vai comunicar ao autor
previamente.
Data de início de envio de propostas: a partir do 30 março 2017. Resposta sobre a sua
aceitação: em um lapso de 30 dias.
Data tope de recepção de propostas: até em 30 de junho 2018.

FORMATO DE RESUMO AMPLIADO
Devem-se incluir os seguintes dados:


Número (1 al 11) de la Temática central das Temáticas centrais do Evento no que deseja
apresentar seu trabalho.



Modalidade do Programa Científico:



Titulo (Um máximo de 12 palavras que mostre de forma precisa o conteúdo da exposição)



Autor ou autores



Instituição de Filiação (Incluir o nome da instituição por cada autor)



Correio eletrônico (Incluir o correio eletrônico por cada autor)



Palavras Chaves, de 3 a 5 separadas entre si pelos pontos e vírgulas



Introdução: Informa claramente sobre a pergunta de investigação e o marco teórico em
que se apoiou para respondê-la e, os objetivos da investigação ou trabalho profissional
que realiza. Máximo: 500 palavras



Metodologia: Registre a descrição das características da amostra, tipo de amostra,
instrumentos, desenho de investigação, plano de análise e, outros elementos que
resultem fundamentais para a compreensão da investigação ou trabalho profissional que
apresenta. Máximo: 350 palavras



Resultados: A maior informação que se consiga oferecer sobre os achados da análise de
dados quantitativos ou qualitativos. Máximo: 500 palavras



Discussão: El desarrollo de los argumentos que expliquen los hallazgos más relevantes de
su trabajo. Máximo 500 palabras



Referências: As referências bibliográficas mais importantes que orientam teórica e
metodologicamente sua investigação ou trabalho profissional. Máximo: 300 palavras

CRITÉRIOS DE FORMA: Tipo de letra Time New Roman. Tamanho 12. Entrelinhado 1,5.
Justificado. Incluir entrevistas e referências de acordo às normas APA.
NOTAS IMPORTANTES:



É necessário enviar toda a informação antes requerida para poder proceder à aceitação de
cada proposta.
• Cada Autor pode apresentar até 2 propostas de trabalhos no evento como
Apresentador.
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• As propostas de trabalho aceitas se publicarão nas Memórias do Congresso em um CD
com o ISSN.

Enviar a proposta ao correio: hominiscuba@psico.uh.cu Uma vez que a exposição tenha sido
revisada pelo Comitê Científico, este lhe enviará uma carta ao correio do apresentador.

EXPOSIÇÃO ASSOCIADA
Paralelamente ao congresso se realizarão exposições associadas que constituirá um marco
idôneo para que as casas comerciais, editoras, revistas científico-técnicas, 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: Raúl 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

CURSOS PRE E POST CONGRESSO
Organizaram-se Cursos Pre-Congresso em 19 de novembro na manhã e Cursos Post-congresso
nos dias 23 e 24 de novembro do 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 Páginas Web do
Evento.
Los interesados en impartir cursos pueden enviar sus propuestas que serán revisadas por el
Comité Científico, quien notificará de los resultados de la revisión.
Enviar a proposta ao correio: hominiscuba@psico.uh.cu
Data de fechamento definitiva recepção de propostas de Cursos: 30 de janeiro 2018

IDIOMAS OFICIAIS
Espanhol, inglês, francês e português.
O serviço de tradução simultânea se oferecerá nas sessões de inauguração, clausura e nas de
trabalho que dita e comunicará o Comitê Científico.

COTAS DE INSCRIÇÃO
Antes del 30 de junio 2018

A partir del 30 de junio 2018

200.00 CUC
130.00 CUC
60.00 CUC

250.CUC
130.00 CUC
80.00 CUC

Delegado
Estudante*
Acompanhante

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

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

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/



• Pago em dinheiro, no Centro de Registro e Acreditações do Palácio de Convenções de
Havana, sede do evento, no momento da acreditação, em Pesos Cubanos Conversíveis
(CUC), moeda de circulação oficial no país.



Online, reservando um dos pacotes especialmente confeccionados para a Conferência,
os quais incluem a cota de inscrição, transfer in out e assistência personalizada:
Para reservar um pacote com opções de diferentes hotéis da cidade e que,
além disso, inclui o traslado Hotel-Sede-Hotel em ônibus coletivos durante
os dias de sessões do evento 19 aos 24 de novembro, contatar à Lic. Niurka
Remédios
Ballesteros,
Especialista
Comercial,
comercial6.mercado4@avc.vin.tur.cu. Telefone: (53) 7 206-9590 aos 93
Ext.: 305. Agencia de Viagens Cubanacán, S.A
Para reservar o pacote que oferece o hotel sede da Convenção contatar a:
http://www.eventospalco.com/ ou ao E-mail: idania@palco.cu .
Lic. Alicia García González, Organizadora Profissional de Congressos,
aliciagarcia@palco.cu.
Telefone:
(53)
7208-5199.
Web
site:
http://www.eventospalco.com/. Palácio de Convenções de Havana.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
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
mudança. 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.

COMUNICAÇÃO COM OS ORGANIZADORES
Dr. Alexis Lorenzo Ruiz. Ph.D.
Presidente Comitê Organizador
Lic. Jorge Enrique Torralbas
Secretário Executivo da Convenção
Lic. Alicia García González
Organizadora Profissional de Congressos.
Palácio de Convenções da Havana Cuba.

Email: hominiscuba@psico.uh.cu
Web: http://www.hominiscuba.com
+53 52520244
E-mail: aliciagarcia@palco.cu
Web: http://www.eventospalco.com
Telefone: (53) 7208-5199
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