
PROCESSO DE SELEÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
I CONGRESSO ONLINE DE PSICOLOGIA DO CARIRI:

PSICOLOGIA E CONECTIVIDADE

EDITAL 01/2022

A Comissão Científica do III ENCONTRO DE PSICOLOGIA DA UNILEÃO:

NARRATIVAS E TRAJETÓRIAS DA PSICOLOGIA EM 15 ANOS NO CARIRI – UMA

HISTÓRIA A SER CONTADA. 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 III ENCONTRO DE PSICOLOGIA DA UNILEÃO:

NARRATIVAS E TRAJETÓRIAS DA PSICOLOGIA EM 15 ANOS NO CARIRI – UMA

HISTÓRIA A SER CONTADA abre inscrições para o envio de trabalhos científicos de

acordo com as condições abaixo:

As inscrições dos trabalhos a serem apresentados no I Congresso Online de Psicologia

do Cariri serão realizadas no período de 15.08.2022 até 18.08.2022

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

incluindo o orientador (para efeito de emissão de certificados). Será emitido apenas um

certificado por trabalho, contendo o nome do apresentador 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 professor.

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

de campo nos seguintes eixos:

a) Eixo 1: Sociedade e vulnerabilidades

b) Eixo 2: Psicologia e organizações.

c) Eixo 3: Educação e formação profissional

d) Eixo 4: Atuação e experiências em Psicologia.



Os trabalhos deverão ser encaminhados por e-mail para

cientificoiiiencontropsi@gmail.com. Os trabalhos aprovados deverão ser apresentados na

modalidade Comunicação Oral de forma presencial.

Os arquivos submetidos devem apresentar a seguinte nomeação:

● eixo_título do trabalho_nome do autor principal

● Exemplo: Eixo2_Ética na Prática Psicológica_Maria Silva

Após a submissão dos trabalhos será enviado um e-mail para o autor principal

confirmando o recebimento em até cinco (05) dias úteis. Caso não receba o e-mail de

confirmação, o candidato deverá entrar em contato com a comissão científica.

2 DA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS SIMPLES

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

seleção no III ENCONTRO DE PSICOLOGIA DA UNILEÃO: NARRATIVAS E

TRAJETÓRIAS DA PSICOLOGIA EM 15 ANOS NO CARIRI – UMA HISTÓRIA A SER

CONTADA 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,

Metodologia, Resultados e Discussão e Considerações finais. A modalidade revisão

bibliográfica deverá conter Introdução, Metodologia, Referencial Teórico e Considerações

finais. Ressaltamos que tais pontos devem estar destacados em negrito ao longo do texto.

Após o resumo, devem ser indicadas as palavras-chave, no mínimo três e no máximo cinco,

separadas por ponto.

O texto do resumo não deverá exceder 300 palavras, excetuando o título, os nomes dos

autores e as palavras-chave.

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 simples, justificado. O texto do resumo

deve ser escrito em um único parágrafo, sem recuo na primeira linha.

O título do resumo deve ser breve, claro e informativo, em letras maiúsculas, em

negrito e centralizado.
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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.

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.

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: (satisfatório / insatisfatório);

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

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

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

A comissão não divulgará os pontos insatisfatórios da avaliação e uma vez divulgado o

resultado dos trabalhos selecionados, não caberá recurso à Comissão de Avaliação do III

ENCONTRO DE PSICOLOGIA DA UNILEÃO: NARRATIVAS E TRAJETÓRIAS DA

PSICOLOGIA EM 15 ANOS NO CARIRI – UMA HISTÓRIA A SER CONTADA

4 DA APRESENTAÇÃO EDIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

A divulgação oficial dos trabalhos aprovados será no site da Unileão no dia

23.08.2022, assim como informações referentes ao dia, horário e local da apresentação.

Os arquivos das apresentações são de responsabilidade do apresentador e deverão estar

no formato de apresentação do Microsoft Power Point® e enviados com antecedência mínima

de 48 (quarenta e oito) horas para o e-mail: cientificoiiiencontropsi@gmail.com.

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

trabalho.
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Caso não esteja presente, um apresentador do trabalho, na data e horário previamente

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

recebimento dos certificados.

Juazeiro do Norte-CE, 03 de agosto de 2022.
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