
 

 
CONGRESSO INTERNACIONAL DE MINIBASQUETE 

Maia – 1, 2 e 3 de Abril de 2022 
 

COMUNICAÇÕES 
 

QUEM PODE PARTICIPAR? 
Todos os treinadores, professores, que estejam inscritos ou não no Congresso. 
 
COMO PODEM PARTICIPAR? 
Mediante solicitação prévia com envio de póster ou formato de comunicação.  
(ver explicação posterior) 
 
ATÉ QUANDO DEVEM SUBMETER O PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO? 
Até ao dia 25/03/2022 para pauloneta@abp.pt.  
 
COMO SERÃO SELECIONADOS OS TRABALHOS? 
Uma comissão (organização) seleciona os trabalhos que serão expostos (POSTERS) 
durante o Congresso, bem como as comunicações que poderão ser motivo de 
APRESENTAÇÃO ORAL. A organização informará as candidaturas até ao dia 
28/03/2022. 
 
O QUE GANHAM COM A SUA PARTICIPAÇÃO? 
Os selecionados irão obter uma bolsa para poderem fazer o Curso de Especialização 
em Minibasquete da SPORTCOACH, no valor de 399€. 
( https://sportcoach.es/producto/curso-experto-minibasket-baloncesto-2/)  
 
Os que não forem selecionados ganham uma bolsa para fazer o Curso “Aprenda os 
segredos da tática” (https://sportcoach.es/producto/secretos-de-tactica-baloncesto/)  
 

FORMATO DE PARTICIPAÇÃO 
 

a) PÓSTER 
A comunicação a apresentar pode assumir o formato dum póster com conteúdo 
gráfico de dimensão A2. O póster é uma alternativa à comunicação oral, com o mesmo 
propósito, oferecendo ainda a possibilidade de referenciar estudos, projetos, 
experiências, que por diversos motivos não podem ser apresentados numa 
comunicação oral. 
Um póster é um documento gráfico de grande dimensão, estéticamente apelativo e de 
fácil leitura, que é utilizado para apresentar um projeto, uma experiência ou resultados 
de uma investigação, numa exposição, congresso ou mesa redonda. 
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Deve conter: 

- um título; 
- o nome dos autores; 
- gráficos, imagens e desenhos que tornem a informação esteticamente 
apelativa e de fácil interpretação; 
- bibliografia utilizada. 

 
*Na utilização de imagens, gráficos, etc, há que ter em atenção os DIREITOS de AUTOR.  
 
 
b) COMUNICAÇÃO ORAL 
Consiste numa breve apresentação oral (comunicação curta) de, não mais de 15 
minutos, sobre um tema relevante enquadrado no propósito do Congresso. 
O objetivo é dar visibilidade a estudos, projetos, ideias, preocupações, programas, etc, 
que foram realizados pelo(a) apresentador(a). 
Esta comunicação terá lugar no 1º dia do Congresso, em auditório, com o auxilio duma 
projeção multimédia. A comunicação também pode assumir o formato dum vídeo com 
cerca de 5 minutos de duração, que apresenta – com a presença do autor – o 
conteúdo que pretende expor. 
Deve conter: 

- um título; 
- o nome dos autores; 
- gráficos, imagens, desenhos ou vídeos que tornem a informação 
esteticamente apelativa; 
- bibliografia utilizada. 

 
*Nas comunicações, qualquer fonte referente a ideias, exercícios, opiniões, etc., deve 
ser citada. 
 
MODELOS 
- A comunicação deve ser feita recorrendo a um software/ferramenta digital de 
apresentação de conteúdos (ex.: Powerpoint; Prezi; etc.). 
 
 
CRITÉRIO DE SELEÇÃO 
A organização seleciona os participantes com base no(a): 
- Interesse da proposta; 
- Qualidade da Comunicação (Apresentação ou Póster); 
 
 


