
ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS   
NA V JORNADA DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA 

 
 
Cronograma  

De 03/03/2020 à 
10/04/2020 

Inscrição com envio do resumo para apreciação  

20/04/2020 Edital com resultado dos trabalhos inscritos e aprovados. 

27/04/2020 Os posters devem colocados nos locais a eles destinados (suportes identificados) 

30/04/2020 Os posters devem ser retirados pelos acadêmicos  

 

Inscrição e Submissão de trabalhos  

• Para submeter trabalhos, os autores devem enviar o RESUMO em arquivo PDF para 

o e-mail jornadapsicologia@faculdadeguairaca.com.br;  

• Cada autor pode submeter até 02 (dois) trabalhos;  

• Cada trabalho pode ter, no máximo, 05 (cinco) autores, sendo que um deles deve ser 

o professor orientador ou o pesquisador responsável. 

• Os critérios para aprovação do RESUMO e seleção são estritamente técnicos e a 

decisão da Comissão Científica do evento é soberana, não cabendo recursos; 

• Pelo menos um dos autores deve estar devidamente inscrito na V Jornada de Estudos 

de Psicologia, para que o trabalho seja apreciado; 

• Terá direito ao certificado de expositor/apresentador de trabalho científico na “V 

JORNADA DE ESTUDOS EM PSICOLOGIA: COMPROMISSO COM A 

PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO”, acadêmicos inscritos e que participarem de 

75% ou mais, nas atividades do evento.   

Roteiro para elaboração do RESUMO:  

• Digitar o texto no programa Word for Windows, em fonte Arial, tamanho 10, espaço 

entrelinhas simples, justificado;  

• Somente o título no tamanho 12 (doze), em letras maiúsculas e em negrito;  

• Os nomes dos autores (nome e sobrenome), da instituição e o endereço de e-mail 

devem ser separados por vírgula e para o autor seguinte separar por uma barra (/);  

• O Resumo não deve ultrapassar 2 (duas) páginas;  

• O texto final “para submissão” deverá ser transformado em arquivo PDF para envio 

ao e-mail jornadapsicologia@faculdadeguairaca.com.br; 

• É obrigatório que o Resumo (vide modelo abaixo) contenha título, autores, 

introdução, objetivo, metodologia, resultados e considerações finais e palavra-chave, 

referências; 



 

Guia para confecção do pôster  

• Todos os trabalhos aprovados devem ser apresentados na forma de PÔSTER, 

oportunidade única de maior divulgação entre os participantes da V Jornada de 

Estudos de Psicologia.  

• Tamanho do pôster: 90 cm de largura e 120 cm de altura. 

• Os caracteres devem ter tamanho suficiente para serem legíveis a uma distância 

mínima aproximada de 1 metro (ex.: Arial 50);  

• Utilizar combinações de cores que favorecem melhor contraste. Ex: verde sobre 

branco, vermelho sobre branco, preto sobre branco, azul sobre branco, branco sobre 

azul, branco sobre preto;  

• Utilizar fonte de caracteres simples e de fácil leitura (Helvética ou Arial, por 

exemplo);  

• Iniciar o pôster com os seguintes tópicos: Título do trabalho, Instituição, Autores;  

• Os nomes dos autores devem ser escritos por extenso e em sequência: nome e 

sobrenome (ex.: João A. B. da Silva).  

• É essencial que contenha: Introdução e Conclusão ou Considerações Finais, ficando 

os demais itens a critério dos autores.  

• Elaborar textos e legendas claros e breves, de fácil leitura e entendimento;  

• A comissão organizadora disponibiliza um biombo de madeira, com um gancho na 

parte superior, onde o pôster deve ser fixado.  

• A fixação dos pôsteres deve ser com o uso de cordão, não sendo permitida uso de 

fitas adesivas.  

• A instalação e retirada ou guarda dos pôsteres é responsabilidade dos autores do 

trabalho.  

• Os pôsteres devem ser afixados no local e na posição determinada pela Comissão 

Organizadora e permanecer exposto durante o evento.  

 

Processo de Avaliação  

• Os autores são notificados do recebimento dos RESUMOS pela Comissão Científica 

do evento; 

• A Comissão Científica da V Jornada de Estudos de Psicologia envia o RESUMO a 

três avaliadores que emitem parecer consubstanciado indicando favorabilidade ou 

desfavorabilidade ao trabalho;   



• Os critérios utilizados pelos avaliadores são:  

• APROVADO, quando o parecer dos três avaliadores é favorável e não há 

indicação de alterações do texto.  

• APROVADO COM RESTRIÇÃO, quando o parecer de pelo menos um 

avaliador é favorável e há indicação de alteração do texto. Nesta situação, as 

sugestões são enviadas ao(s) autor(es) para as devida adequações, e novo 

prazo para o envio é agendado. Os trabalhos reenviados são novamente 

avaliados.  

• NÃO APROVADO, quando todos os avaliadores emitirem parecer 

desfavorável. Nesta condição, o trabalho não poderá ser reapresentado. 

• Os itens considerados pelos avaliadores são: (a) título; (b) resumo; (c) palavras-

chaves; (d) metodologia; (e) resultados; (f) considerações finais; e (g) referências.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXXXXXXXXTÍTULOXXXXXXXX  

 
Autor – FAG/Guarapuava 

(E-mail). 
Autor – FAG/Guarapuava 

(Email) 
Autor – FAG/Guarapuava 

(Email). 
 

 
 

Introdução  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx.  

 

Metodologia  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx.  

 

Resultados  

 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

 

Considerações finais:   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx.  

 

Palavras-Chaves: xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 



 

Referências:   

 

 


