
 
 

 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS PARA O 

IV ENCONTRO DE PSICANÁLISE DO CARIRI:  

 O INFANTIL NA PSICANÁLISE 
 

 

EDITAL 03/2021 

 

A Comissão Científica do IV Encontro de Psicanálise do Cariri, no uso de suas 

atribuições, torna público o presente EDITAL para inscrições de trabalhos científicos, nas datas 

e condições especificadas.  

 

1 DAS INSCRIÇÕES  

 

A Comissão Científica do IV Encontro de Psicanálise do Cariri: o infantil na psicanálise, 

abre inscrições para o envio de trabalhos científicos de acordo com as condições abaixo:  

As inscrições dos trabalhos a serem apresentados no IV ENCONTRO DE 

PSICANÁLISE DO CARIRI: O INFANTIL NA PSICANÁLISE serão realizadas no 

período de 10/10/2021 até 31/10/2021. 

Destacamos que apenas poderão ser inscritos trabalhos científicos nos quais os                                

(as) autores(as) esteja devidamente inscritos(as) no Encontro. 

Cada trabalho, além do(a) autor(a) principal, poderá ter, no máximo, 04 (quatro) 

coautores(as), incluindo o(a) orientador(a) (para efeito de emissão de certificados). Será emitido 

apenas um certificado por trabalho, contendo o nome do(a) apresentador(a) em destaque e o(s) 

nome(s) de coautor(es) e orientador(es) no texto do certificado. 

Cada proponente poderá apresentar no máximo 02 (dois) trabalhos como autor principal 

e 02 (dois) trabalhos como coautor. Os trabalhos propostos por estudantes de graduação devem, 

necessariamente, ser orientados por um(a) professor(a). 

Serão aceitos trabalhos de revisão bibliográfica, relato de experiência ou  pesquisa 

de campo, em andamento ou concluída nos seguintes eixos: 



 

a) Eixo 1: Clínica psicanalítica 

b) Eixo 2: Psicanálise, subjetividade e cultura 

c) Eixo 3: Psicanálise e instituições 

d) Eixo 4: Psicanálise e Arte 

 

Os trabalhos deverão ser encaminhados por e-mail para psicanalisecariri@gmail.com. 

 Todos os trabalhos serão apresentados na modalidade Apresentação Oral e de modo virtual 

através da plataforma Meet. 

Os arquivos submetidos devem seguir a nomeação abaixo: 

● Eixo_título do trabalho_nome do autor principal 

● Exemplo: Eixo2_psicanálise, subjetividade e cultura_Raquel Mendes 

 

2 DA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS 

 

A elaboração dos resumos expandidos dos trabalhos científicos a serem enviados para 

seleção no IV Encontro de Psicanálise do Cariri deverão seguir os seguintes critérios:  

O resumo, nas modalidades relato de experiência e pesquisa de campo, deverá conter 

uma breve descrição da pesquisa realizada com Introdução, Referencial Teórico, Materiais 

e Métodos, Resultados e Discussão, Considerações finais e Referências. A modalidade 

revisão bibliográfica deverá conter Introdução, Materiais e Método, Referencial Teórico, 

Considerações finais e Referências.  Ressaltamos que tais pontos devem estar destacados em 

tópicos ao longo do texto.  

O texto do Resumo não deverá exceder 6.000 caracteres com espaços. 

O Resumo deve ter o texto formatado para um tamanho de página A4, com margem 

superior de 3cm, inferior de 2cm, esquerda de 3cm e direita de 2cm. Deve ser empregada fonte 

Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, justificado. 

O título do Resumo deve ser breve e informativo, em letras maiúsculas e em negrito. 

Os autores deverão estar abaixo do título começando pelo nome do autor principal (em 

negrito) seguido do seu e-mail, e coautores (sem negrito). No caso de alunos de graduação, 

deverá estar também em negrito o nome do professor orientador do trabalho. 

mailto:psicanalisecariri@gmail.com


 

Deverá ser indicada em nota de rodapé a categoria do(s) autor(es): Docente/ Profissional 

ou Discente, especificando o curso, titulação  e Instituição de Ensino.  

 

OBSERVAÇÕES:  

● As citações de artigos no texto devem seguir a norma NBR 10520/02 da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 

● As tabelas e/ou figuras (fotografias, gráficos, desenhos) devem ser elaboradas de 

forma a apresentar qualidade necessária à boa reprodução. Sua apresentação deve 

seguir a norma NBR 14724/11 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT. 

● O material apresentado no dia do evento deve ser substancialmente semelhante 

àquele descrito no Resumo.  

 

3 DA SELEÇÃO  

 

Todos os Resumos recebidos que estiverem de acordo com as normas desse regulamento 

serão avaliados pela comissão científica.  

Segue abaixo os critérios inerentes à classificação dos trabalhos: 

a) Descrição dos objetivos (satisfatório / insatisfatório); 

b) Descrição do método: participantes, equipamentos, procedimentos de coleta e 

análise dos dados (satisfatório / insatisfatório); 

c) Descrição dos principais resultados (satisfatório / insatisfatório); 

d) Discussão dos resultados descritos (satisfatório / insatisfatório); 

e) Clareza e correção da linguagem (satisfatório / insatisfatório); 

f) Normas da ABNT (satisfatório / insatisfatório); 

Uma vez divulgado o resultado dos trabalhos selecionados, não caberá recurso à 

Comissão do IV ENCONTRO DE PSICANÁLISE DO CARIRI – O INFANTIL NA 

PSICANÁLISE. 

 

4 DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

 



 

Após a submissão do Resumo, a comissão científica julgará a necessidade ou não de 

correções. Será encaminhado um e-mail para o autor principal com as informações. 

A divulgação oficial dos trabalhos aprovados ocorrerá no site da UNILEÃO. 

 

5 DA APRESENTAÇÃO 

 

Os autores dos trabalhos aprovados receberão por e-mail as informações referentes ao 

horário e link para as apresentações.  

 

5.1 APRESENTAÇÃO ORAL 

 

O formato das apresentações fica a critério dos apresentadores. Caso opte pelo recurso 

do slide, os arquivos deverão estar no formato de apresentação do Microsoft Power Point® e 

enviados após a aprovação do trabalho. 

O tempo de apresentação oral será de, no máximo, 20 (vinte) minutos para cada trabalho. 

Ao final, haverá realização de debate.  

Os horários da apresentação respeitarão os momentos mencionados na programação 

científica. 

Caso o(a) apresentador(a) do trabalho não esteja presente no horário previamente 

determinados, a apresentação estará automaticamente cancelada, não havendo o direito ao 

recebimento dos certificados. 

 

 

Juazeiro do Norte-CE, 24 de setembro de 2021. 

Prof. Dr. Raul Max Lucas da Costa  

Presidente da Comissão Científica do IV Encontro de Psicanálise do Cariri:  

 o infantil na psicanálise 


