
 

          1ª MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS EM  GERIATRIA E 

GERONTOLOGIA DO GERP 2022 - ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO 

COVID-19 

          REGULAMENTOS PARA INSCRIÇÃO 

1. O QUE É 

A 1ª Mostra de Experiências Exitosas em Geriatria e Gerontologia , ação inovadora da SBGG 

São Paulo no Gerp 22, tem por objetivo principal estimular o intercâmbio de experiências bem-

sucedidas na temática da longevidade, envelhecimento e gerontologia,  incentivando 

instituições,  serviços e profissionais que procuraram soluções inovadoras na prática 

gerontológica e geriátrica em serviços públicos ou privados que objetivaram reduzir os 

danos causados pela pandemia no enfrentamento da  covid 19,   resultando na na melhoria 

das condições de vida da população idosa.  

2. QUANDO 

Durante a realização do 12º GERP – CONGRESSO PAULISTA DE GERIATRIA E 

GERONTOLOGIA a ser realizado de 5 a 9 de abril de 2022, em horário pré 

estabelecido pela Comissão Cientifica do Congresso, de acordo com a grade 

científica. 

3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Os trabalhos enviados serão selecionados por uma Comissão Avaliadora 

composta por profissionais da gerontologia e da geriatria. Caberá a comissão, 

mediante critérios e processo estabelecidos por ela selecionar os trabalhos, 

pontuando e classificando àqueles que observarem maior relevância e impacto 

na qualidade de vida dos trabalhos desenvolvidos. 

Serão critérios para a escolha dos melhores trabalhos: 

a) Criatividade 

b) Número de Pessoas atendidas (impacto) 

c) Tempo de execução da ação 

d) Participação de várias categorias profissionais 

As experiências submetidas à seleção não necessitam ser inéditas, mas 

devem ser consideradas bem-sucedida (entendida como sendo uma ação 

que provoque resultados satisfatórios no bem-estar da pessoa idosa e 

contribua para o atendimento integral das necessidades dessa população). 

Não serão aceitas experiências teóricas. 

e) A Comissão responsável escolherá três (3) trabalhos vencedores, sendo 

aceito somente uma experiência exitosa por serviço ou por instituição.  



 

4. INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS DAS EXPERIÊNCIAS EXISTOSAS 

Podem inscrever na 1ª Mostra de Experiências Exitosas em Geriatria e 

Gerontologia profissionais e ou instituições que preencham critérios de 

relevância na temática exclusiva do envelhecimento. 

Para participar, a experiência deverá ser inscrita através de formulário próprio. 

O conteúdo do resumo deve estar relacionado ao desenvolvimento de uma 

experiência exitosa realizada ou execução  no período de 01 se setembro de 

2019 até a data limite do recebimento da inscrição (15 de fevereiro de 2022).  

Para submeter um resumo, proceda da seguinte maneira: 

1) Faça a sua inscrição através do site: congressogerp.com.br. Não é necessário 

efetuar o pagamento no momento da inscrição. Isso poderá ser feito após a divulgação 

da avaliação do seu resumo. 

2) Acesse a área restrita, fornecendo seu login e senha cadastrados durante a 

inscrição. Novos menus serão exibidos à esquerda.  Clique em "SUBMISSÃO DE 

EXPRIÊNCIAS". Siga as instruções da tela para acessar o formulário de submissão de 

resumos. Preencha todos os campos do formulário online. 

 

5. DATAS E INFORMAÇÕES IMPORTANTES  

 Os resumos deverão ser enviados, em língua portuguesa, até às 23h59min do dia 

25/02/2022. 

 • O autor principal ou um dos autores devem estar inscritos no evento. 

 • Os resultados da avaliação dos trabalhos serão divulgados no site do congresso, no 

dia 15/03/2022 a partir das 12h00min.  

• O responsável pelo envio do trabalho, após obter a aprovação deste, precisa confirmar 

o pagamento de sua inscrição até 18/03/2022.  

• Os resumos serão enviados exclusivamente pelo site oficial do Congresso: 

congressogerp.com.br.  

• Será emitido apenas 01 (um) certificado por trabalho apresentado.  

• A SBGG, seção São Paulo, a Comissão Organizadora e a Comissão de Avaliação de 

Experiências Exitosas não se responsabilizarão por eventuais custos na elaboração da 

apresentação no caso da experiência ser selecionada. 

 Não haverá ressarcimento dos valores de inscrição pagos em casos de desistência ou 

ausência no Congresso.  

• Atenção: todos os materiais produzidos sobre os resumos (anais, certificado, dentre 

outros) serão reprodução fiel das informações submetidas pelo autor. Portanto, não é 

possível proceder a alterações quanto à grafia do título, resumo ou dos nomes e ordem 

dos autores após a data limite para envio de trabalhos. Salientamos que as informações 

fornecidas são de inteira responsabilidade do autor que submete o resumo.  



• Os valores com desconto respeitarão as datas da tabela ‘Taxas de inscrição’ disponível 

no site do evento, independente da data de aprovação dos trabalhos. Para garantir o 

pagamento com desconto é preciso respeitar as datas descritas nessa tabela.  

● Não haverá versão digital da Experiência Exitosa. 

 

 

 


