
EDITAL DE SUBMISSÃO 

 

1. A X Semana de Psicologia abre as inscrições para as propostas de trabalho, 

objetivando a sistematização e interlocução dos saberes da Psicologia na 

Atualidade e pretende ser um espaço de mostra científica. Serão aceitos 

trabalhos na modalidade Banners: 

1.1 Trabalhos originais, apresentados no formato de banner, na seção de 

trabalhos avaliados pela comissão científica, cuja classificação dar-se-á pela 

nota atribuída com direito à premiação; 

1.2 As premiações serão de 1º, 2º e 3º lugar. 

1.3 Trabalhos envolvendo seres humanos devem seguir as Resoluções CNS nº 

466/12 e 510/16, do Conselho Nacional de Saúde e legislação correlata. 

Trabalhos que envolvam o manejo de animais deverão seguir a Lei Federal 

11.794/2008. Em ambos os casos, deve ser incluído o número da aprovação no 

Comitê de Ética em Pesquisa (no corpo do texto).  

1.4 A cópia do parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa deve ser 

encaminhada no mesmo momento que os autores submeterem o manuscrito e 

é indispensável para o início do julgamento. 

1.5 Os Acadêmicos deverão estar orientados por um (a) Graduado, que deverá 

estar na cota dos Co-autores.  

1.6 O grupo de integrantes deverá ser composto pelo Autor e, no máximo, 5 

(cinco) Co-autores;  

1.7 O Autor será aquele responsável pela inscrição do trabalho, bem como pela 

apresentação na data estipulada pela Comissão Científica;  

1.8 Cada apresentador poderá apresentar até dois trabalhos;  

1.9 Na impossibilidade do apresentador estar presente, algum co-autor inscrito 

no evento poderá assumir a função de apresentador. 

2.0 Não serão permitidas alterações após submissão dos trabalhos. 



2.1 Os trabalhos serão única e exclusivamente submetidos (formato Word) 

através do e-mail eventospsicounirg@gmail.com de 14/08/2019 até as 23h59 do 

dia 21/08/2019. 

3.0 Os quesitos de julgamento do trabalho:  

3.1 Relevância do trabalho;  

3.2 Profundidade da análise;  

3.3 Adequação metodológica à abordagem escolhida;  

3.4 Originalidade e abordagem do tema;  

3.5 Coerência no desenvolvimento e na organização do texto; 

4.0 O trabalho poderá ser desclassificado: 

4.1 A não observância de qualquer das exigências do regulamento;  

4.2 Prática de qualquer ato que impossibilite a identificação do autor;  

4.3 Divulgação prévia do trabalho (Congressos, simpósios, periódicos ou demais 

meios de divulgação científica);  

4.4 Identificação de plágio;  

5.0 O trabalho que for inscrito para submissão fora das normas não será avaliado 

pela Comissão dos Trabalhos Científicos.  

6.0  A Comissão dos Trabalhos Científicos não emitirá parecer nem justificativas 

para a não seleção de trabalhos inscritos, uma vez que a não seleção não 

caracteriza demérito para o trabalho.  

7.0 Os trabalhos aceitos para apresentação assim como as datas e horários de 

apresentação serão comunicado via e-mail até a data do dia 23/08/2019.  

8.0 Para cada Painel Científico inscrito será emitido somente 1(um) certificado 

(digitalizado). 

FORMATAÇÃO DOS PÔSTERES 

 O pôster deverá ser autoexplicativo, obedecendo à dimensão total de 0,90cm 

de largura x 1,20m de altura, tipo Banner (pôster com dimensões fora do padrão 
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definido será comprometido a sua avaliação, podendo não ser afixado). Os 

painéis deverão apresentar letras visíveis a uma distância de 2 metros. Será de 

responsabilidade do apresentador a colocação e retirada do pôster no local de 

exposição, bem como pelos materiais para fixação de seu trabalho no espaço 

designado pela Comissão Organizadora. 

Na primeira e segunda linhas devem constar, de forma centralizada no painel, 

em toda sua extensão, o título do trabalho (informativo e breve, escrito em letras 

maiúsculas e negrito); o(s) nome(s) do(s) autor(es), sua(s) respectiva(s) 

instituição(ões) e o e-mail do primeiro autor ou de um dos autores, entre 

parênteses. 

ESTRUTURA DOS PÔSTERES: 

Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados, Conclusão ou Considerações 

Finais e Bibliografia utilizada. No Pôster será permitido ao autor a inclusão de 

gráficos, figuras ou outros caracteres, seguindo o modelo disponibilizado 

posteriormente aos selecionados. 

FIXAÇÃO E APRESENTAÇÃO:  

Os painéis ficarão em exposição durante o turno em que o trabalho for 

apresentado, devendo ser retirado apenas ao final do mesmo. Os autores 

deverão permanecer no local durante o turno em que o trabalho será avaliado, o 

qual será informado com antecedência por e-mail. A estética do pôster é de total 

responsabilidade dos autores, sendo item de avaliação. 

PREMIAÇÃO  

A Comissão Científica elegerá os 3 (três) melhores painéis Científicos que serão 

agraciados com uma certificação de trabalho destaque da IX Semana de 

Psicologia da UnirG. 

CONTATOS 
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