
REGULAMENTO PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS   
III JORNADA DE PSICOLOGIA: SAÚDE MENTAL E PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

 
 

CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º. A Comissão Científica da III Jornada de Psicologia: Saúde Mental e Práticas 
Profissionais -  faz saber que estão abertas as inscrições para trabalhos científicos.  
§ 1. Estarão possibilitadas as inscrições dos trabalhos científicos realizados por alunos, 
profissionais e docentes das Instituições de Ensino Superior – IES – de todo o país.  
§ 2º. A III Jornada terá como tema: “Saúde Mental e Práticas Profissionais”.  
 
Art. 2º. Os trabalhos serão apresentados em forma de comunicação oral ou painel. 

• Comunicação Oral (15 min – opcional slides) 
• Painel (90x10cm – constar logo e responsabilidade do apresentador) 

 
§ 1º. No momento da inscrição o candidato deverá informar a classificação para a qual 
seu trabalho irá concorrer. 
 
Art. 3º. É condição sine qua non para envio de trabalho, que pelo menos um dos autores 
esteja inscrito na jornada.  
 
§ 1º. Cada trabalho deverá contar com até 4 integrantes:  

I. no máximo 3 (quatro) autores (somente um apresentador);  
II. no máximo 1 orientador; (para estudantes obrigatório orientador) 

 
§ 2º A certificação relativa à apresentação será emitida apenas para os autores inscritos 
no evento e que participarem efetivamente da apresentação.  
 
§ 4º Os autores são responsáveis pela revisão da língua portuguesa empregada e normas 
de apresentação utilizadas no paper ou painel. 
 
Ao efetuarem a inscrição dos trabalhos na III Jornada de Psicologia: Saúde Mental e 
Práticas Profissionais - os autores autorizam a Comissão Organizadora a publicá-los nos 
Anais do evento, e se responsabilizam pela observação e cumprimento de todos os 
procedimentos éticos vigentes referentes à realização e à divulgação de pesquisas 
científicas e de práticas acadêmicas e profissionais envolvendo seres humanos e animais 

 
 
 

  



CAPÍTULO II 
DAS INSCRIÇÕES 

 
Art. 4º. As inscrições dos trabalhos científicos terão início 08 de setembro de 2016, 
sendo o prazo final 22 de setembro de 2016.  
 
Art. 5º. A ficha de inscrição está disponível no site da Faculdade Guairacá.  
§ 1º. Após o seu devido preenchimento, o participante deverá efetuar o pagamento 
na Tesouraria da Faculdade Guairacá e, depois de protocolada a inscrição, enviar 
seu trabalho e inscrição para o endereço psicologiaguairacaeventos@gmail.com    
 
§ 2º. Pelo menos um dos autores deverá estar inscrito previamente na jornada 
(vide art. 3º).  
 
Art. 6º. Será enviada uma confirmação de recebimento do trabalho científico, via 
correio eletrônico (e-mail). Caso não o receba num prazo de 7 (sete) dias, o 
candidato deverá entrar em contato com a Coordenação Científica da jornada, via 
e-mail da comissão organizadora do evento. (vide art. 5º).  
 
Art. 7º. Somente serão aceitas inscrições que tenham sido enviadas corretamente 
via fichas de inscrição, que atendam aos padrões adotados pela Comissão 
Científica da  III Jornada de Psicologia: Saúde mental e Práticas profissionais – e 
cujos trabalhos atendem aos formatos descritos no Capítulo III. Cada trabalho só 
poderá concorrer a uma das classificações estabelecidas neste edital (Paper ou 
Painel)  
 
Art. 8º. Os resultados serão divulgados a partir do dia 26 de setembro 2016, por 
email.  
 
Parágrafo único: os trabalhos só serão aceitos após comprovação de pagamento 
da taxa de inscrição no valor de R$ 35,00, na Tesouraria da Faculdade Guairacá. 
 

  



CAPÍTULO III  
DA NORMATIZAÇÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 

NORMAS PARA A ELABORAÇÃO DE PAPER OU PAINEL 
 
TÍTULO DO RESUMO. USE ESTE MODELO, SALVANDO-O COMO DOCUMENTO DO 

WORD. DEPOIS SOBRESCREVA ESTE TÍTULO E FAÇA O MESMO  NAS OUTRAS 
SEÇÕES, LENDO ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES. AQUI A FON TE É ARIAL 12, 
NEGRITO, MAIÚSCULAS, CENTRALIZADO, ESPAÇO SIMPLES. O TAMANHO DO 

PAPEL É A4  
 

Nome autor 1 
Nome autor 2 

Nome autor 31 
Nome Orientador2 

 
RESUMO (Arial 12, Negrito, alinhado à esquerda) 
Insira o resumo do artigo. Não será permitido o uso de figuras ou tabelas nesta seção. 
Fique atento ao número de palavras, o número máximo permitido aqui são 250 palavras.  
 
Palavras-chave:  insira de 3 a 5 palavras-chave, separando-as por vírgulas ex.: palavra1, 
palavra2, palavra3. 
 
 
INTRODUÇÃO (Arial 12, Negrito, alinhado à esquerda) 
 
 Deve-se contextualizar o tema do trabalho, justificando e apontando os objetivos – 
(fonte Arial 12, espaçamento 1,5, recuo 1,25). 
 
MÉTODO (Arial 12, Negrito, alinhado à esquerda) 
 
 Método utilizado para o trabalho. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO (Arial 12, Negrito, alinhado à esquerda) 
 
 Entende-se por resultados a informação pertinente aos dados coletados e 
analisados. 
 

Para citações curtas até 3 linhas: segue a formatação normal do texto, utilizando “”. 
Para citações longas acima de 3 linhas - recuo 4 espaçamento simples fonte Arial 

10 (Autor, ano, pág.). 
 
Tabela X  ou imagem/ fotografia – Insira a tabela ou foto/imagem desejada após o título 
(cuidado  para não ficar fora das margens!)  
     
     
     

Se necessário, inserir notas sobre a tabela logo abaixo dela, em fonte Arial 10, normal, justificado, espaço 
simples. 
 

                                                                 
1 Acadêmicos do curso de... da Instituição... E-mails: 
2 Professor Orientador... da Instituição... E-mail: 

 



Figura X  – Insira a figura e o título logo abaixo, em fonte Arial 10, normal, centralizado, espaço simples. 
 
 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  (Arial 12, Negrito, alinhado à esquerda) 
 
 Retoma-se o problema de pesquisa e como ele foi abordado, indicando como os 
objetivos foram alcançados e que possibilidades de futuras pesquisas. 
 
 
REFERÊNCIAS (Arial 12, Negrito, alinhado à esquerda) 
 
Os elementos essenciais são: autor(es), título, edição, local, editora e data de publicação. 
 
GOMES, L. G. F. F. Novela e sociedade no Brasil . Niterói: EdUFF, 1998. 
 
SILVA, M. M. L. Crimes da era digital. In: Revista Net , Rio de Janeiro, nov. 1998. Seção 
Ponto de Vista. Disponível em:<http://www.usjt.br/arq.urb/arquivos/abntnbr6023.pdf> . 
Acesso em: 28 nov. 1998. 

 


