
 

 

 

X MOSTRA REGIONAL DE PRÁTICAS EM PSICOLOGIA - “A PSICOLOGIA 

QUE FAZEMOS: Promovendo a dignidade, cidadania e qualidade de vida do ser 

humano” 

1. INSCRIÇÕES 

1.1 Poderão inscrever trabalhos no evento: Estudantes, professores, pesquisadores 

e profissionais.  

1.2 As inscrições ocorrerão da seguinte forma:  

 1.2.1: Submissão de trabalhos: De 27/06/2019 até 20/07/2019 

 1.2.2 O trabalho deverá ser enviado após a confirmação do pagamento da inscrição 

de trabalho, cujos valores estarão disponíveis na plataforma de inscrição do evento 

 1.2.2 Cada trabalho pagará apenas uma taxa de inscrição. 

 

2.MODALIDADES 

2.1 Poderão ser submetidos somente no formato: Resumo e Artigo Original. 

2.2 Os trabalhos poderão ser: Relato de experiência, relato de pesquisa de 

campo ou revisão de literatura.  

2.3 A modalidade de apresentação será Pôster e Comunicação Oral. 

 

3. EIXOS TEMÁTICOS 

• Eixo I: A PRÁTICA DA PSICOLOGIA NA AMAZÔNIA – este eixo 

direciona-se as especificidades da Região e sua Cultura ímpar, diferenciando-se 

das práticas aplicadas nas demais áreas do Brasil, considerando as 

particularidades das diversas populações (indígena, ribeirinha, urbana, rural, e 

outras). 

• Eixo II: A PRÁTICA DA PSICOLOGIA NA GARANTIA DOS DIREITOS 

HUMANOS – Este eixo está direcionado para submissão de trabalhos cujos 

temas abarcam a discussão de práticas e pesquisas em Psicologia, voltadas às 

questões étnico-raciais (população indígena, quilombola, ribeirinhos, migrantes), 

idosos, criança e adolescente, população em situação de rua, direitos da mulher, 

entre outros. 

• Eixo III: PSICOLOGIA E MOVIMENTOS SOCIAIS - Este eixo está 

direcionado para submissão de trabalhos cujos temas abarcam a valorização da 

experiência dos movimentos sociais, bem como sua importância na conquista da 

cidadania e na construção da psicologia como ciência e profissão. 

• Eixo IV: A PSICOLOGIA NOS DIVERSOS CONTEXTOS - Este eixo está 

direcionado para submissão de trabalhos cujos temas abarcam a discussão de 



 

 

práticas e pesquisas em Psicologia, voltadas para áreas da saúde, assistência, 

trânsito, educação, justiça, trabalho, esporte, e outras. 

 

 

4. DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS E APRESENTAÇÃO 

4.1 Os trabalhos deverão ser submetidos do dia 27/06/2018 até o dia 20/07/2018 

exclusivamente por meio do endereço: 

https://www.even3.com.br/XMOSTRADEPSICOLOGIACRP20. 

4.2 Os textos produzidos devem ser originais. 

4.3 Somente serão avaliados trabalhos enviados eletronicamente por meio do site 

do evento, e não serão recebidos por outros meios.  

4.4 Após o envio, o trabalho NÃO poderá ser modificado, nem poderá haver 

inclusão/exclusão de autores, portanto, o cadastro de todos os autores deverá ser feito no 

ato da submissão.  

4.5 Cada participante poderá submeter até 1 (um) trabalho como autor e 2 (dois) 

trabalhos como co-autor, considerando para esse cálculo todas as categorias. 

4.6 Cada trabalho deverá ter no mínimo 1 e no máximo 5 autores. 

4.7 Trabalhos repetidos serão excluídos do sistema.  

4.8 Os resultados dos trabalhos aprovados, data e local de apresentação serão 

divulgados, posteriormente, pela comissão científica do evento.  

4.9 A forma de apresentação do trabalho aprovado será a de Pôster.  

4.10 É de responsabilidade do autor elaborar seu Pôster, caso o mesmo seja 

selecionado para apresentação. Um dos autores deverá se fazer presente para apresentação 

do trabalho. O tempo máximo de apresentação do trabalho será de 10 minutos em data, 

horário e local a ser divulgado. 

4.11 Os autores e coautores serão responsáveis pela revisão ortográfica do texto 

apresentado no ato da submissão.  

4.12 Os trabalhos submetidos serão avaliados por uma Comissão Científica 

formada por avaliadores convidados.  

4.13 Os trabalhos aprovados comporão o Anais eletrônico do evento.  

4.14 Os certificados de apresentação e participação serão distribuídos 

eletronicamente na página do evento, ficando a critério dos autores a impressão do 

documento.  

4.15 Apenas os autores de trabalhos apresentados receberão por meio eletrônico 

o certificado de apresentação. 



 

 

4.16 Todos os autores deverão estar inscritos no evento para emissão do 

certificado e inclusão dos nomes nos Anais do evento.  

4.17 Os autores serão responsáveis pelo conteúdo do trabalho.  

4.18 Os autores, ao submeterem os seus trabalhos, estão concordando com a 

Cessão dos Direitos Autorais à X Mostra Regional de Práticas em Psicologia, conforme 

disposições de veiculação e acesso livre dos leitores aos textos, desde que citando fonte 

e os respectivos créditos do autor.  

4.19 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão científica do evento.  

 

5. REGRAS DE SUBMISSÃO 

5.1 Regras para submissão de resumo:  

a. Resumos deverão ser submetidos na plataforma do evento.  

b. Título com no máximo 12 palavras, centralizado, em caixa alta e negrito. Abaixo 

e alinha à direita e separados por linha o(s) nome(s) do(s) autor(es), contendo em 

nota de rodapé, as informações do autor em relação à titulação, local de trabalho 

ou instituição de ensino, órgão financiador (quando houver) e e-mail.  

c.  Logo abaixo deverá constar as palavras chaves do trabalho (mínimo 3 e máximo 

5).  

d. A partir da mesma página o texto seguirá a seguinte estrutura respeitando o 

número máximo de 350 a 500 palavras: Introdução (contendo tema, delimitação 

do tema, problema e justificativa); objetivo; metodologia (procedimento 

metodológico adotado); desenvolvimento; considerações finais (fechamento do 

estudo e possíveis desdobramentos).  

e. Na formatação, o corpo do texto deverá estar digitado em espaço simples, 

justificado, fonte “Times New Roman”, tamanho 12, em papel A4.  

5.2 Regras para submissão de artigo original:  

a. Artigos originais deverão ser submetidos em formatos PDF.  

b. Devem constar na primeira página: Título com no máximo 12 palavras, 

centralizado, em caixa alta e negrito. Abaixo e alinhado à direita e separados por 

linha o(s) nome(s) do(s) autor(es), contendo em nota de rodapé, as informações 

do autor em relação à titulação, local de trabalho ou instituição de ensino, órgão 

financiador (quando houver) e e-mail.  

c.  Logo abaixo deverá constar o resumo em parágrafo único, respeitando o limite 

de 250 palavras, espaçamento simples e separado por parágrafo; Abaixo as 

palavras-chave do trabalho (mínimo 3 e máximo 5).  

d. Na página seguinte deve ser apresentado o texto respeitando a seguinte estrutura, 

com no mínimo de 07 e máximo de 15 páginas: Introdução (contendo tema, 

delimitação do tema, problema e justificativa); objetivo; metodologia 

(procedimento metodológico adotado); desenvolvimento; considerações finais 

(fechamento do estudo e possíveis desdobramentos); Referências. 

e. Na formatação, o corpo do texto deverá estar digitado em espaço 1,5 entrelinhas, 

com numeração nas páginas, margens de 3cm (superior e esquerda) e 2cm 



 

 

(inferior e direita),  justificado, fonte “Times New Roman”, tamanho 12, em papel 

A4.  

f. As citações ao longo do trabalho deverão seguir as normas da Associação 

Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT).  


