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Tema: 60 anos da Psicologia - Trilhando caminhos na Amazônia 

 

EDITAL Nº 06/2022 

 
O Curso de Psicologia do Instituto Esperança de Ensino Superior – IESPES TORNA 

PÚBLICO o presente edital de seleção de trabalhos científicos a serem apresentados no EVENTO 

PRESENCIAL ALUSIVO AO DIA DO(A) PSICÓLOGO(A). O evento será presencial e irá 

comemorar os 60 anos de regulamentação da Psicologia no Brasil e proporcionará um espaço de 

socialização de pesquisas. 

 

Os trabalhos submetidos podem pertencer aos diversos campos de atuação da Psicologia, de 

autoria de estudantes da graduação e pós-graduação lato sensu. Os interessados em inscrever 

trabalhos deverão seguir as orientações contidas neste EDITAL. 

 
 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º A inscrição de trabalhos científicos para a EVENTO PRESENCIAL ALUSIVO AO DIA 

DO(A) PSICÓLOGO(A) se dará única e exclusivamente via plataforma do google formulário 

mediante código de inscrição. 

CAPÍTULO II 

DA INSCRIÇÃO 

Art. 2º A inscrição se dará pelo preenchimento via plataforma do google formulário com a 

submissão do trabalho no endereço: https://forms.gle/rSAzN17Ztx4wwuRPA 

 

Período para submissão de trabalhos: 

Início: 10/08/2022 

Término: 18/08/2022 

Investimento: 

Estudantes 

Inscrição no evento, com direito à Palestra e um Minicurso: R$ 20,00 

Inscrição do resumo: R$ 10,00 

Inscrição na vivência:R$ 10,00 

Minicurso adicional: R$ 10,00 

 

Profissionais 

Inscrição no evento, com direito à Palestra e um Minicurso: R$ 30,00 

Inscrição do resumo: R$ 10,00 

Inscrição na vivência:R$ 10,00 

Minicurso adicional: R$ 10,00 
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CAPÍTULO III 

ENVIO DOS TRABALHOS E MODALIDADES 

 

Art. 3º Os trabalhos enviados deverão estar no formato de Resumo Simples, de acordo com as 

normas especificadas no Anexo 1. 

 
Art. 4º O envio dos trabalhos obedecerá à data de início em 10/08/2022, com finalização em 

18/08/2022. 

 
Art. 5º O proponente poderá enviar trabalhos científicos nas seguintes modalidades: 

1. Como trabalho de pesquisa, contendo caracterização do tema, justificativa, objetivo, 

metodologia utilizada, resultados e conclusão/considerações finais; 

2. Como trabalho de extensão, caracterizando uma intervenção junto à comunidade, contendo 

introdução, descrição das principais ações desenvolvidas, resultados alcançados e 

considerações finais; 

3. Como Estudo/Relato de caso, apresentando introdução, revisão da literatura, metodologia, 

resultados e conclusão; 

4. Como Revisão da literatura, apresentando introdução, metodologia, resultados e conclusão. 

 
Parágrafo único - Critérios para o envio: 

1. Para submeter trabalho, o autor principal (apresentador) deverá estar inscrito no evento; 

2. Serão aceitos trabalhos com a quantidade máxima de 5 autores, incluindo o orientador; 

3. O apresentador deverá ser o primeiro autor e, em seguida, os demais em ordem de 

importância na elaboração do trabalho, sendo o orientador o último; 

4. Será permitida a submissão de até um trabalho por autor principal (apresentador). 

 

Art. 6º Serão excluídas as propostas que não cumprirem as exigências deste capítulo. 

 
 

CAPÍTULO IV 

DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

Art. 7º Todos os trabalhos serão enviados para uma comissão avaliadora composta por profissionais 

da IES, de comprovada competência nas áreas da Psicologia, sendo avaliados a partir de critérios pré- 

estabelecidos pela Comissão Científica. A divulgação dos trabalhos aprovados está prevista para o  

dia 19/08/2022. 

 

Parágrafo único - Critérios para avaliação dos resumos: 

1. Relevância social/acadêmica do tema; 

2. Apresentação consistente e delimitação adequada da situação-problema; 

3. Clareza dos objetivos; 

4. Metodologia e referências adequadas aos objetivos; 

5. Apresentação de resultados/conclusões; 

6. Correção gramatical; 

7. Relacionem-se com a Psicologia, tema abordado no evento ou suas subáreas; 

8. Siga as normas estabelecidas pela comissão organizadora. 

 

Art. 8º Seguindo os critérios apresentados, cada item será avaliado com uma pontuação de 1 a 5, 

totalizando até 30 pontos, sendo desclassificados os resumos que apresentarem pontuação abaixo de 
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20 pontos. A existência de plágio acarretará a desclassificação imediata do trabalho. 

 
 

CAPÍTULO V 

DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 
Art. 9º Os trabalhos submetidos no EVENTO PRESENCIAL ALUSIVO AO DIA DO(A) 

PSICÓLOGO(A) serão apresentados na forma de Pôster (banner) no pátio de exposição do Iespes 

de 14h às 16h, sendo o autor principal o responsável pela exposição e deve se manter no local indicado 

para avaliação. 

 
CAPÍTULO VI 

DA PREMIAÇÃO E INSTRUÇÕES 

 

Art. 10º Os proponentes participantes concorrerão às seguintes premiações: 

 

1º LUGAR 

Certificado de Honra ao mérito e R$ 200,00 reais. 

 

2º LUGAR 

Certificado de Honra ao mérito e R$ 100,00 reais. 

 

3º LUGAR 

Certificado de Honra ao mérito e R$ 100,00 reais. 

 
 

Art. 11º Os critérios para avaliação das apresentações são: 

 

1. Organização e apresentação do Pôster; 

2. Composição e estrutura textual (Anexo II); 

3. Domínio e segurança em relação ao trabalho desenvolvido; 

4. Clareza e objetividade das informações. 

 

Parágrafo único - Os critérios do caput deste Artigo serão avaliados com uma pontuação de 0 a 5, 

totalizando até 20 pontos. 

 

CRITÉRIOS PARA CONCORRER PREMIAÇÃO 
 

Art. 12º Os trabalhos de pesquisa para concorrer aos prêmios devem obedecer aos seguintes 

critérios: 

- O autor principal deve submeter, via plataforma do google, um resumo simples seguindo as 

normas do Anexo II. 

- O primeiro autor deve ser estudante de graduação, e o orientador deve ser docente da 

graduação ou psicólogo. 

- O primeiro autor deve estar vinculado a uma IES (Universidade, Centro Universitário ou 

Faculdade). 

- Os trabalhos deverão estar de acordo com a modalidade descrita no Art. 5º, neste 

documento. 

- O apresentador será, obrigatoriamente, aluno de graduação e um dos autores do trabalho. 

- Os trabalhos serão analisados por três professores da IES. 
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- Casos omissos serão decididos pela Comissão Científica do evento. 
 

Art. 13º Todos os inscritos devem apresentar um Resumo (modelo no ANEXO II) e há um número 

limite de 30 trabalhos aprovados. A comissão científica do evento irá aprovar os trabalhos que 

apresentarem os critérios mínimos estabelecidos no capítulo IV. Os trabalhos aprovados serão 

analisados por professores que farão a avaliação do conteúdo e apresentação do Pôster que ocorrerá 

no Iespes de 14h às 16h. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 14º A inscrição implica o reconhecimento e a aceitação, pelo proponente, das condições totais 

previstas neste Edital. 

 

Art. 15º A Comissão Organizadora do EVENTO PRESENCIAL ALUSIVO AO DIA DO(A) 

PSICÓLOGO(A) não cobrirá eventuais gastos dos proponentes com acesso à internet, transporte, 

alimentação, pôster e hospedagem. 

 

Art. 16º Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer editais complementares ou 

avisos oficiais que vierem a ser publicados pela Comissão Científica deste evento. 

 

Art. 17º A Comissão Organizadora do EVENTO PRESENCIAL ALUSIVO AO DIA DO(A) 

PSICÓLOGO(A) será a responsável pela resolução de casos omissos e as situações não previstas no 

presente edital; 
 

 

 

 

 

 

Glairton Lima Nogueira Thayanne Branches  Nizianne Picanço Maely Pantoja 
Diretor do Iespes Coordenador do Curso de Psicologi-Iespes  Comissão Científica Comissão Científica 

 

 

 

 

 

 

 

Santarém, 09 de agosto de 2022 
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ANEXO I 

 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO PÔSTER 

 

 As informações, a elaboração e apresentação do trabalho são de inteira responsabilidade do 
participante.

 O trabalho deverá ser apresentado nas dimensões 90 cmx120cm.

 Deverá constar na Apresentação: título idêntico ao do resumo aceito, sendo destacado em 

negrito; nomes, instituições e email do orientador, do autor e dos coautores; instituição de 

fomento, se houver.

 É sugerido para o texto utilizar fonte Arial tamanho 28, para o título fonte 32 e para os 

nomes dos autores e instituição de origem fonte 24.

 Link do modelo do Pôster: 

https://docs.google.com/presentation/d/1M73Hi78mQPsfsZ8POdjfwOyVkDTK_s- 

H/edit?usp=sharing&ouid=107457996492099236432&rtpof=true&sd=true
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ANEXO II 

 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS SIMPLES 

 

 Os resumos simples devem ser submetidos na plataforma eletrônica do evento até o dia 
18/08/2022.

 A lista de resumos aprovados para publicação estará disponível no site do Iespes 

(www.iespes.com.br) a partir do dia 19.08.2022.

 O trabalho será publicado na forma em que for  submetido, sendo, portanto, de  inteira 

responsabilidade do (s) autor (es) a forma e o conteúdo apresentados.

 Na inscrição, o autor principal deverá informar: nome completo de todos os autores, incluindo 

o orientador do trabalho, título do trabalho, modalidade do trabalho (trabalho de pesquisa,  

trabalho de extensão, estudo/relato de caso ou revisão da literatura).

 O resumo simples deverá conter entre 300 a 500 palavras. Não serão aceitos no corpo do 

resumo: tabelas, gráficos, fotos, imagens de qualquer gênero ou referências.

 Texto em parágrafo único e no corpo do resumo simples deverá constar: Introdução, Objetivo, 

Metodologia, Resultados e Discussão, Conclusão ou Considerações Finais e palavras-chave, 

seguindo as normas da ABNT.

 Palavras-chave: inserir de 3 a 5 palavras-chave em ordem alfabética no campo destinado.

 O corpo do resumo simples não deverá conter o título do trabalho, palavras-chave, o nome e 
contato dos autores (devem ser inseridos no local específico para esse fim).

 Resumos enviados não terão posteriores correções.

 Não poderá alterar o título do trabalho após submissão, bem como o corpo do texto.


