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NORMAS PARA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 
 

 Os resumos deverão ser enviados para o e-mail unipesimposiopsicologia@gmail.com 

 Prazo para submissão dos resumos até 19 de agosto de 2019. 

 Cada participante poderá apresentar até dois trabalhos como autor principal, não 

havendo limites para coautoria. 

 O autor principal será o responsável pela apresentação do trabalho. 

 Máximo de 10 autores por trabalho.  

 Todos os autores e coautores deverão estar inscritos no evento, portanto 

adequados aos critérios de participação: Alunos do curso de graduação em 

Psicologia do UNIPÊ e egressos formados a partir do semestre 2018.1; estudantes 

que estejam cursando pós-graduação em Psicologia do UNIPÊ; e professores da 

graduação ou pós-graduação dos referidos cursos. 

 Será emitido um certificado on-line por trabalho, associado ao CPF do autor 

principal, contendo o nome de todos os autores inscritos. 

 O CPF do autor principal deverá ser informado ao final do resumo. 

 Os autores deverão indicar no resumo a escolha por um dos grupos temáticos. 

 Todos os trabalhos deverão conter um professor orientador.  

 

GRUPOS TEMÁTICOS 
 

GT1 –Psicologia, Relações Sociais e do Trabalho 

GT2 – Psicologia e Processos Educativos 

GT3 – Psicologia, Processos Clínicos de Prevenção e Promoção da Saúde 

 

 

MODALIDADE PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS  
 

PÔSTER: 

Submissão em resumo simples de pesquisa concluída (campo, relato de experiência, 

revisão integrativa, revisão sistemática ou estudo de caso). Os trabalhos serão expostos 

sob a forma de pôster científico (0,90 x 1,10) em dia, horário e local marcados pela 

organização do Simpósio. O autor deverá permanecer junto ao pôster durante todo o 

horário determinado.  
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COMUNICAÇÃO ORAL: 

Submissão em resumo expandido de pesquisa de campo concluída.  Os trabalhos serão 

expostos sob a forma de slides em dia, horário e local marcados pela organização do 

Simpósio. O autor terá até 10 minutos para sua apresentação.  

 

 

NORMAS PARA CONSTRUÇÃO DOS TRABALHOS: 
 

RESUMO SIMPLES: O resumo para apresentação em Pôster deverá ser estruturado, 

contendo no mínimo 250 e no máximo 400 palavras, destacando: Introdução, Objetivo, 

Metodologia, Resultados, Discussão e Conclusão, não sendo permitidas tabelas ou 

figuras. Não deverão conter referências nem citações. O título do trabalho deverá vir em 

caixa alta e centralizado. Duas linhas abaixo, alinhado à direita aparecerá os nomes dos 

autores, devendo o autor principal vir em primeiro e em negrito. Após o resumo, na linha 

abaixo, inserir o termo “Palavras-chave” e acrescentar de 3 a 5 palavras-chave. Duas 

linhas depois, informar o Grupo Temático e o CPF do autor principal. O texto deverá ser 

elaborado em formato Word, tamanho A-4, justificado e com margens superior/esquerda 

3,0 cm e inferior/direita 2,0 cm. Deve ser empregada fonte Arial, corpo 12 e espaçamento 

1,0.  

 

RESUMO EXPANDIDO: O resumo para apresentação em Comunicação Oral deverá ser 

estruturado com no mínimo 3 e no máximo 5 laudas, destacando: Introdução, Objetivo, 

Metodologia, Resultados, Discussão, Conclusão e Referências. É permitida apenas a 

utilização de uma figura ou tabela. O título do trabalho deverá vir em caixa alta e 

centralizado. Duas linhas abaixo, alinhado à direita aparecerá os nomes dos autores, 

devendo o autor principal vir em primeiro e em negrito. Duas linhas após as referências, 

informar o Grupo Temático e o CPF do autor principal. O texto deverá ser elaborado em 

formato Word, tamanho A-4, justificado e com margens superior/esquerda 3,0 cm e 

inferior/direita 2,0 cm. Deve ser empregada fonte Arial, corpo 12 e espaçamento 1,0. 

 

Observação: Os trabalhos estão sujeitos a pequenos ajustes que a comissão científica 

julgar necessários, tais como ajustes de pontuação, concordância e correções 

ortográficas. 


