
 
 

Endereço: Av. Advogado Horácio Raccanello Filho, 5950 - Zona 7, Maringá - PR, 

87020-035 

Telefone: (44) 3028-4416 

EDITAL 01/2020 - APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS E PUBLICAÇÕES EM ANAIS  

DA SEMANA DE PSICOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE - UNIFCV 

 

Prazos: As apresentações serão recebidas de 08 de outubro de 2020 até dia 18 de 

Outubro de 2020 pelo email prof_michelle@unifcv.edu.br. 

 

Objetivo: 

A apresentação de trabalhos no evento da IV Semana de Psicologia da 

UniFCVtem por objetivo oportunizar a divulgação e a produção de trocas e reflexões 

acerca das pesquisas que foram ou estão sendo estudas pelos alunos(as) de psicologia. 

Seja por meio dos trabalhos acadêmicos realizados no decorrer das disciplinas e, 

também através das pesquisas desenvolvidas pelo Projeto de Iniciação à Ciência (PIC).  

Em tempo que há um desinvestimento as pesquisas científicas em nosso país, 

espaços oportunizados para a participação dos alunos ao meio acadêmico científico, 

como a apresentação de trabalhos pode incentivar a escrita científica e o diálogo entre 

os participantes. Além de ser uma forma do meio institucional entrar em contato com 

os diversos assuntos e temas que estão sendo estudados nas atividades de ensino à 

extensão e a pesquisa. Assim, viabilizando a construção de novos saberes acerca de 

diferentes temas psicológicos. 

 

Metodologia: 

Serão utilizados como metodologia de avaliação dos possíveis trabalhos que 

farão parte da Semana de Psicologia uma banca cientifica composta por professores 

do curso de psicologia que avaliarão e analisarão a proposta de trabalho enviadas 

pelos alunos da instituição a partir dos critérios que colocaremos logo abaixo deste 

arquivo. Estando o trabalho enviado de acordo comas normas descritas será aceito e 

poderá participar do evento. Será divulgado os aprovados até dia 23 de outubro de 

2020. 

 

Público-alvo: 

 

Estudantes do curso de Psicologia. 

 

Certificado:  

 

Certificado de apresentação de trabalhos da IV Semana de Psicologia do Unifcv, bem 

como apresentação de resumos expandidos em Anais no site do mesmo evento. 
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CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS RESUMOS 

Os avaliadores deverão levar em consideração os seguintes critérios. Lembramos que a 

avaliação será somente ACEITAR ou REJEITAR, não havendo a possibilidade de 

reformulações. 

TÍTULO DO RESUMO:  SIM NÃO 

1. O resumo está de acordo com as normas solicitadas na página:  

 

  

2. O título é coerente com o conteúdo?   

3. Há consistência conceitual?   

4. Há clareza nas articulações das ideias?   

5. O assunto é relevante para a comunidade acadêmica?    

6. O resumo deve ser aceito para apresentação no evento?   

 

. CASO TENHA SIDO REJEITADO, COLOQUE SUA JUSTIFICATIVA AQUI: 

 

 

 

 

Após preencher este questionário, salve em .doc, e o envie pelo item “4. 

Adicionalmente, pode-se enviar arquivos para consulta pelo diretor/autor”, não 

esquecendo depois de fazer sua recomendação no item 5. 
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COMISSÃO CIENTÍFICA 

 

 

Os professores que gentilmente se propuseram a fazer parte da comissão científica 

são: 

 

- Émily Laiane Aguilar Albuquerque 

- Paulo Vitor Navasconi 

- Waldeciria da Costa 

 

 

NORMAS GERAIS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

- Serão aceitas propostas de trabalho nas modalidades de resumos e resumos 

expandidos. 

- As propostas de trabalho submetidas para apresentação deverão estar relacionadas 

com a temática do evento (Temas da Psicologia ou que dialogam com a Psicologia). 

- Serão aceitas propostas de trabalho de pesquisas concluídas ou em andamento, 

desenvolvidas no âmbito da graduação ou da pós-graduação (não serão aceitas 

intenções de pesquisa), estudos teóricos e revisão bibliográfica. 

- O(a) apresentador(a) do trabalho deve estar inscrito no evento, sendo permitidas no 

máximo 02 (duas) propostas por apresentador(a), independente da modalidade. 

- Será emitido somente um certificado por trabalho apresentado com o nome do(a) 

apresentador(a) e dos(as) demais autores(as). 

- Cada proposta de trabalho poderá ter, no máximo, 6 (seis) autores(as). 

- Os resumos dos trabalhos aceitos e apresentados durante a IV Semana de Psicologia 

do Centro Universitário Cidade Verde serão publicados online, nos Anais do evento, 

que poderão ser acessados na página do evento. 

- Serão aceitos somente os trabalhos que seguirem rigorosamente as normas 

estabelecidas e forem aprovados pela Comissão Científica do evento. Os proponentes 

receberão o parecer da Comissão Científica do evento via e-mail, no endereço 

cadastrado na proposta. A lista final dos trabalhos aceitos será divulgada no site, 

juntamente com as informações sobre dia, local e horário da apresentação. 

- Os trabalhos serão submetidos à avaliação somente após a comprovação do 

pagamento da inscrição. O valor da inscrição não será devolvido, caso o trabalho não 

receba o aceite da Comissão Científica. 

- Trabalhos não apresentados não serão inseridos nos Anais. 
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NORMAS PARA PREPARAÇÃO DE RESUMOS 

 

Serão aceitos resumos em português. Os resumos serão avaliados pela Comissão 

Científica e deverão ser preparados de acordo com as normas descritas a seguir. NÃO 

SERÃO ACEITOS resumos que não estiverem redigidos rigorosamente de acordo com 

as normas. 

As propostas devem ser enviadas por meio do preenchimento de 

formulário online específico para cada modalidade de apresentação de trabalho. 

  

Especificações para o resumo: 

1) O texto de cada resumo deve conter no mínimo 300 e no máximo 500 palavras. 

2) O título de cada resumo deve ser sucinto, descritivo, fiel ao conteúdo do trabalho e 

evitar siglas. 

3) Para cada autor(a), deverão ser preenchidas as seguintes informações, seguindo a 

formatação especificada no modelo do resumo: Agências de Fomento (se for o caso), 

Programa de Iniciação Científica (se for o caso), Departamento, Instituição, Cidade-UF, 

País. 

4) O(a) apresentador(a) deverá indicar um endereço de e-mail válido. 

5) O texto do resumo deve ser contínuo, sem subtítulos, parágrafos, referências 

bibliográficas, tabelas ou figuras. 

6) Para propostas de Comunicações orais e painéis, o(a) proponente deverá ser 

sempre o(a) apresentador(a) e ser indicado como primeiro autor(a). 

7) Deverão ser indicadas 3 (três) palavras-chave por resumo, que devem ser escritas 

seguindo a formatação especificada no modelo para a elaboração do resumo. 

8) O resumo deve estar de acordo com a formatação especificada no modelo para a 

elaboração do resumo. 

9) O resumo deve ser enviado em formato pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Endereço: Av. Advogado Horácio Raccanello Filho, 5950 - Zona 7, Maringá - PR, 

87020-035 

Telefone: (44) 3028-4416 

 

MODELO DE RESUMO EXPANDIDO 

 

 

TÍTULO 

 

Centralizado, em negrito, fonte Times New Roman, tamanho 12. 

 

 

Autoria, nome, instituição de ensino, e-mail 

Orientadores, nome, instituição de ensino, e-mail 

 

 

RESUMO: Entre 200 a 300 palavras em corpo único, sem parágrafos. Destina-se à 

síntese do artigo. 

PALAVRAS-CHAVES: no mínimo três e no máximo cinco, separadas por “;” 

 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 com 1,25 na primeira linha. 

Trata-se de apresentação do trabalho, com ênfase na descrição do problema de 

pesquisa, estado da arte e justificativa (600 palavras). 

 

2.MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 com 1,25 na primeira linha. 

Trata-se de uma síntese sobre a abordagem metodológica que foi utilizada no decorrer 

da pesquisa (200 a 300 palavras). 

 

3.DESENVOLVIMENTO 

 

Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 com 1,25 na primeira linha. 

Neste espaço, apresente sua pesquisa, considere contemplar os seguintes temas: 

principais resultados, análises e discussões (800 palavras). 
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4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 com 1,25 na primeira linha. 

Apresentar as principais perspectivas atribuídas pela elaboração da pesquisa (200 a 

300 palavras). 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

Espaço para relacionarem as obras consultadas para o desenvolvimento do artigo. 

Destaca-se a necessidade de adequação de acordo as normas técnicas da ABNT. 

 

 

 


