
1. Como me posso inscrever? 

A inscrição no congresso implica a criação de uma conta no site, onde poderá ter acesso a 
toda a informação relativa ao estado da sua inscrição. Os dados dos anos anteriores não 
são válidos, deverá criar uma nova conta. Os Para criar a conta, deverá entrar no site do 
congresso e fazer LOGIN no canto superior direito da página.   

1. Selecione a opção: “Criar nova Conta” e preencha todos os campos com os seus 
dados pessoais 
2. Ser-lhe-à enviado um e-mail de confirmação para ativar a sua nova conta - verifique o seu 
inbox (caixa de entrada) e se não tiver recebido qualquer email, confirme nas caixas de Junk, 
Lixo ou Spam (correio não desejado) 
3. Faça click no link que lhe foi enviado nesse e-mail, de forma a validar a sua conta 
4. A partir daqui poderá efetuar LOGIN usando os seus dados: endereço de e-mail + 
password que definiu 

ATENÇÃO: a criação de uma conta não corresponde à inscrição no congresso!  Para 
avançar com a inscrição propriamente dita, deverá entrar na sua área pessoal do website 
com os dados de LOGIN, selecionando a tab INSCRIÇÕES.  
Prossiga com as instruções dadas pela plataforma. A inscrição só ficará completa quando 
realizar o pagamento. 

Se mesmo assim persistir alguma dúvida, contacte congresso-aps@eventqualia.net ou +351 
220 035 906 

1.1.  Quais os prazos e preços de inscrição? 

As inscrições decorrem de 2 de março de 2018 até 15 de abril 2018 (participantes com 
comunicação/poster aceite) ou até 15 de junho (outros participantes).  
Os preços de inscrição variam entre os 20€ e os 270€, dependendo da categoria de registo 
em que se encontra. Saiba mais em: https://xcongresso-aps.eventqualia.net 

2.  O que devo saber sobre os pagamentos e faturação? 

Para os autores com comunicação/poster aceite, o pagamento da inscrição decorre de 2 de 
março até 15 de abril de 2018. As comunicações ou posters de autores/as que não 
tenham pago a inscrição até à referida data não poderão ser incluídas no programa.  
Se pagar a sua inscrição, mas por alguma razão não puder comparecer no 
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congresso, faremos a devolução, mas apenas se esse pedido nos chegar até 20 de 
junho de 2018.   

O método de pagamento disponível é por cartão de crédito ou débito. Se não conseguir 
efetuar o pagamento por meio desta via, por favor contacte congresso-aps@eventqualia.net 
ou +351 220 035 906. 

Se desejar fatura/recibo, preencha os dados solicitados no momento da inscrição/
pagamento: nome da pessoa ou instituição a quem quer passar o recibo; contribuinte (NIF, 
VAT/CPF); morada da pessoa ou instituição e país. Informamos que não é possível alterar 
posteriormente os dados para o recibo/fatura. 
 

3. Como posso submeter um resumo? 

Para submeter resumos no congresso, deverá já ter criada uma conta no website - verifique 
como criar uma conta na alínea 1.  

1. Entre na sua área pessoal do website através do LOGIN com o email e password que 
escolheu  
2. Selecione a tab RESUMOS  
3. Escolha a opção “Submeter novo resumo” e preencha todos os campos indicados.  

NOTA: Toda a informação relativa ao congresso e ao resumo submetido - incluindo 
informação sobre a aprovação/rejeição do resumo e certificados - fica disponível APENAS na 
conta da pessoa que submeteu o trabalho. Se desejar alterar o autor responsável por toda a 
informação relativa ao resumo, por favor contacte com a organização através do email 
congresso-aps@eventqualia.net ou, se preferir, através do +351 220 035 906 

Pode participar num máximo de três propostas, mas só pode submeter duas 
propostas como primeiro autor (i.e duas propostas como autor individual ou uma 
proposta como autor individual e outra como primeiro autor de proposta coletiva, 
ou ainda duas propostas como primeiro autor de trabalho coletivo).  

Se tiver dificuldades em submeter o resumo, entre em contacto através do congresso-
aps@eventqualia.net ou, se preferir, através do telefone +351 220 035 906. 

4. Quais as normas de submissão? 

Os resumos devem ser inseridos pelos autores no site do X Congresso, imperativamente até 
11 de fevereiro de 2018. O site do congresso estará disponível a partir de dezembro de 
2017. Na submissão do resumo é obrigatório preencher os seguintes campos:  
- Área /Secção Temática (ver lista e call das temáticas)  
- Tipo de apresentação (pode optar por comunicação ou poster)  
- Título   
- Resumo (dimensão entre 1750 a 2500 caracteres sem espaço)  
- Palavras-chave  
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- A existir mais do que um autor, indicar a respetiva ordem, Nome, filiação institucional e 
endereço eletrónico. 

5. Como funciona o processo de revisão? 

A avaliação dos resumos será enviada para o seu correio eletrónico no dia 2 de março de 
2018. O resultado será expresso numa das seguintes formas:  
- Proposta de comunicação aceite na ST/AT  
- Proposta de poster aceite na ST/AT  
- Proposta de comunicação não aceite na ST/AT 
- Proposta de poster não aceite na ST/AT 
-  Proposta de comunicação aceite na condição de passar a poster na ST/AT  

Poderá ainda suceder que uma proposta submetida a uma determinada Área Temática seja 
considerada pelos/as respetivos/as avaliadores/as como ficando melhor enquadrada em 
outra Secção/Área Temática, sendo, consequentemente, encaminhada para a mesma, de 
modo a ser aí avaliada.  

6. Quais as normas de apresentação de Posters? 

Incentivamos a apresentação dos posters em suporte informático, usando programas como 
o Powerpoint. Para otimizar as condições de apresentação e tirar melhor partido desta 
modalidade de comunicação científica, solicitamos aos autores que carreguem os seus 
documentos na plataforma do congresso, até ao dia 29 de maio. Os posters efetivamente 
apresentados durante o congresso serão incluídos nas atas, na galeria de posters que lhes 
estará reservada.  

7. Atas do congresso e publicação na revista Sociologia On Line 

 Posteriormente ao Congresso serão publicadas as Atas em suporte eletrónico, com registo 
DOI. A aceitação do resumo e a apresentação da comunicação no Congresso não oferece 
garantia de publicação do texto final nas Atas do Congresso. Os textos serão submetidos a 
um processo de avaliação e seleção da responsabilidade dos atuais coordenadores das 
secções/áreas em colaboração com os novos coordenadores que, entretanto, forem eleitos 
no processo eleitoral paras as Secções Temáticas que terá lugar após o Congresso. No 
processo de avaliação serão utilizados como critérios base os utilizados pela revista 
SOCIOLOGIA ON LINE. Os coordenadores das secções/áreas temáticas farão a seleção dos 
melhores textos das suas áreas que integrarão um número temático/especial da revista 
SOCIOLOGIA ON LINE, caso os autores concordem. 

8. Qual o funcionamento do processo de atribuição de diplomas? 

A atribuição dos diplomas é feita online. No final do congresso, os diplomas ficam 
disponíveis na área pessoal do website de cada utilizador que tenha inscrição efetuada e 
check-in à entrada no congresso. 


