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I JORNADA DE PSICOLOGIA DA UNISULMA 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

A Comissão Científica da I Jornada de Psicologia da UNISULMA que tem 

como tema “Diálogos com a profissão e com a sociedade” e será realizada nos 

dias 27 e 28 de agosto de 2018, dispõe as normas sobre a seleção de trabalhos 

científicos para apresentação no evento, que ocorrerá no Instituto de Ensino 

Superior do Sul do Maranhão (IESMA/ UNISULMA), Imperatriz-MA.  

 

Normas gerais para submissão de trabalhos 

 

 Os trabalhos serão publicados em anais no formato e-book; 

 Cada trabalho poderá ser submetido apenas uma vez, sob pena de exclusão 

do mesmo;  

 O prazo máximo para submissão dos trabalhos será dia 06/08/18;  

 Só serão aceitos trabalhos para submissão após o pagamento da taxa de 

inscrição do primeiro autor. Não é necessário que todos os coautores estejam 

inscritos no evento para o envio do trabalho;  

 O trabalho deve ser submetido por meio do site do evento, no local destinado 

para tal fim, conforme especificação abaixo. 

 Os trabalhos enviados dentro das normas serão devidamente analisados e 

os autores receberão o parecer final até o dia 17/08/18 via e-mail (certifique-

se de cadastrar e-mail correto) e pelo site da jornada. Os trabalhos serão 

classificados em “aceito” e “não aceito’’;  

 Não será permitida inclusão e/ou retirada de autor e mudança de ordem dos 

autores após envio do resumo e/ou resumo expandido;  

 O participante poderá submeter, no máximo, cinco trabalhos na condição de 

primeiro autor e cinco, como coautor, independente de ser comunicação oral 

ou pôster;  

 Cada trabalho deverá ter no máximo cinco coautores;  

 Ao submeter, o participante autoriza publicação nos anais do congresso, 

caso o trabalho seja aceito;  

 A divulgação acerca dos horários e locais de apresentação será realizada no 

site do evento.  

 

Cronograma de Submissão de Trabalhos 

 

Atividades Datas 

Início das inscrições de trabalhos 09/06/18 

Término das inscrições de trabalhos 06/08/18 

Resultado dos trabalhos aprovados 17/08/18 
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A aceitação da proposta de trabalho estará condicionada à avaliação pela 

Comissão Científica da I Jornada de Psicologia da UNISULMA 

 

A proposta de trabalho deverá ser categorizada de acordo com uma das 

áreas temáticas abaixo:  

 Avaliação, Métodos e Medidas em Psicologia 

 Bases Biológicas do Comportamento 

 Desenvolvimento Humano 

 Direitos Humanos 

 Educação e Aprendizagem 

 Especialidades da Psicologia  

 Ética e Bioética 

 Fenômenos e processos psicológicos, 

 História e Epistemologia da Psicologia 

 Interfaces com campos afins do conhecimento 

 Políticas Públicas  

 Processos de Mobilização Social  

 Processos Formativos em Psicologia  

 Processos Grupais 

 Processos Investigativos 

 Processos Terapêuticos 

 Temas transversais 

 

 

Sobre as modalidades de apresentação de trabalho e normas de 

submissão 

 

Modalidade 1: Pôster (Relato de pesquisa ou de experiência) 

 

A proposta de trabalho nessa modalidade deverá ser submetida por meio de 

resumo conforme orientações a seguir.  

Apresentação realizada em forma de pôster conforme as orientações da 

comissão científica, que determinará data específica para exposição ao longo de 

todo o dia em local destinado. Apenas no horário especificado o autor deverá 

obrigatoriamente estar presente para atender com interessados e responder as 

questões dos avaliadores.  

 

Normas para a elaboração dos resumos simples 

 

 Os resumos aceitos serão publicados em Cadernos de Resumos  

 O texto deverá ser redigido em português, respeitando a nomenclatura 

técnico-científica;  
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 O Resumo Simples deve vir acompanhado do Abstract (resumo em inglês) 

com as Keywords (palavras-chave em inglês). O Abstract deve ser colocado 

abaixo do Resumo Simples; 

 As palavras-chave e keywords devem conter no mínimo três e no máximo 

cinco palavras, separadas por ponto. 

 O resumo deve conter de 300 a 500 palavras (não incluídos o título e as 

palavras–chave);  

 Os trabalhos devem ser editados em fonte “Times New Roman”, tamanho 12, 

ter espaçamento simples (1,0), as margens devem ser justificadas em 2 cm 

e a página configurada em formato A4. Não serão aceitos arquivos em PDF; 

 O TÍTULO do trabalho deve ser centralizado, em negrito e letras maiúsculas 

(exceto os nomes científicos). Recomenda-se a elaboração de um título que 

tenha até 20 palavras e/ou 2 linhas. O título deve ser pertinente, claro e pode 

ser criativo. Deve informar ao leitor o objetivo do trabalho.  

 O corpo do resumo deverá ser conciso, digitado de forma contínua, parágrafo 

único e deve estar organizado utilizando os seguintes tópicos: Introdução, 

Objetivo, Métodos, Resultados, Discussão e Conclusão. 

 

Normas para a confecção do pôster e apresentação do trabalho 

 

 O pôster consiste em uma síntese de pesquisa. 

 O painel deve ser impresso no tamanho de 0,90m (largura) x 1,20m (altura);  

 O título deverá ser o mesmo do resumo do trabalho aceito para apresentação; 

 No painel deverá constar: título (em caixa alta e exatamente o mesmo 

utilizado no resumo), nomes do(s) autor(es), instituição do(s) autor(es), 

agência financiadora, quando houver;  

 Juntamente com o painel, o(s) autor(es) poderão trazer material impresso de 

divulgação do(s) trabalho(s) (folhetos, resumos do trabalho etc.), a ser 

disponibilizado aos interessados, no momento da exposição do trabalho.  

 O painel deve ser fixado em horário a ser estipulado pela Comissão 

Organizadora para o início da atividade e retirado pelo(s) autor(es), 

imediatamente após o término da sessão.  

 O local e o horário onde será exibido o pôster serão informados 

posteriormente à divulgação dos trabalhos aprovados;  

 O autor que apresentará o pôster deverá permanecer no local de exposição 

durante todo o horário previsto na programação do evento a fim de explanar 

dúvidas e questionamentos dos congressistas interessados;  

 A fixação e remoção dos pôsteres serão de responsabilidade dos 

apresentadores do trabalho sob a orientação e de acordo com os horários 

autorizados pelos organizadores do evento;  

 A comissão organizadora não se responsabiliza por danos, extravios, 

desaparecimento ou qualquer outro imprevisto que venha a ocorrer com os 

pôsteres ou outros materiais;  
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 O corpo do trabalho deverá conter os mesmos dados apresentados no 

resumo enviado no processo de submissão;  

 O pôster deverá apresentar clareza e poderá ser ilustrado com: figuras, fotos, 

tabelas ou com outros recursos gráficos possíveis;  

 Caso o primeiro autor não possa apresentar o trabalho no horário proposto, 

a responsabilidade pode ser repassada para outro coautor que esteja inscrito 

no evento, considerando solicitação prévia e envio do comprovante de 

pagamento da taxa de inscrição do mesmo para o e-mail: 

jornadadepsicologia@unisulma.edu.br 

 

Modalidade 2: Comunicação Oral 

 

A proposta de trabalho nessa modalidade deverá ser submetida por meio de 

resumo expandido conforme orientações a seguir.  

Apresentação de trabalho decorrente de pesquisa e/ou atividade acadêmico-

científica concluída ou em andamento. 

Caso o primeiro autor não possa apresentar o trabalho no horário proposto, a 

responsabilidade pode ser repassada para outro coautor que esteja inscrito no 

evento, considerando solicitação prévia e envio do comprovante de pagamento 

da taxa de inscrição do mesmo para o e-mail: 

jornadadepsicologia@unisulma.edu.br 

 

Normas para a elaboração dos resumos expandidos 

 

 Os trabalhos completos aceitos serão publicados como Resumos 

Expandidos no e-book anais; 

 O texto deve ser organizado em Título, Autores, Resumo, Palavras-chave, 

Introdução, Metodologia, Resultados e Discussão, Considerações Finais e 

Referências.  

 O resumo expandido deverá ocupar, no mínimo, 2 (duas) e, no máximo, 5 

(cinco) páginas, incluindo Texto, Tabelas e/ou Figuras.  

 O texto deverá ser formatado para um tamanho de página A4, com margens 

superior e esquerda de 3,0 cm e margens inferior e direita de 2,0 cm. Devem 

ser empregadas fontes Times New Roman, tamanho 12, inclusive no título, e 

justificado. O espaçamento entre as linhas deverá ser de 1,5.  

 As citações de artigos (referências) no texto devem seguir as normas 

vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT  

 Citações de trabalhos extraídos de Resumos e Abstracts, publicações no 

prelo e comunicação pessoal não são aceitas na elaboração do resumo 

expandido.  

 A nomenclatura científica deve ser citada segundo os critérios estabelecidos 

nos Códigos Internacionais em cada área. Unidades e medidas devem seguir 

o Sistema Internacional.  

mailto:jornadadepsicologia@unisulma.edu.br
mailto:jornadadepsicologia@unisulma.edu.br


 
 

 
doity.com.br/jornadadepsicologia | jornadadepsicologia@unisulma.edu.br 

 

 O texto deverá iniciar com o TÍTULO do trabalho em letras maiúsculas, 

utilizando fontes Times New Roman ou Arial, tamanho 12, em negrito, 

centralizado com, no máximo, 20 palavras e/ou 2 linhas.  

 Após dois espaços do Título, devem aparecer os Nomes Completos dos 

Autores, separados por ponto e vírgula, em fonte Times New Roman ou Arial, 

corpo 12, na margem direita e grafada somente com as primeiras letras 

maiúsculas. Fazer chamada com número arábico sobrescrito para cada 

instituição, após o último sobrenome de cada autor, para indicar o endereço 

institucional (centro, departamento, núcleos, laboratórios, grupos de 

pesquisa) e o eletrônico (e-mail). Os autores de uma mesma instituição 

devem ser agrupados em um único índice.  

 A seção Resumo deve ter no máximo 250 (duzentas e cinquenta) palavras, 

com breves e concretas informações sobre a justificativa, os objetivos, 

métodos, resultados e considerações finais do trabalho. Deverá ser iniciado 

imediatamente abaixo da palavra Resumo. Não deve conter referências 

bibliográficas. O Resumo deve ser apresentado com parágrafo único, 

utilizando fonte 10 e espaçamento simples.  

 Logo após o Resumo, seguindo-se à expressão “Palavras-chave:” e, na 

mesma linha que ela, será incluída, no mínimo, três e, no máximo, cinco, 

expressões em português relacionadas ao tema do trabalho, separadas por 

ponto.  

 A seção Introdução deve ser breve e justificar o problema estudado de forma 

clara, utilizando-se revisão de literatura. O último parágrafo deve conter os 

objetivos do trabalho realizado.  

 A seção Metodologia deve ser concisa, mas suficientemente clara, de modo 

que o leitor entenda e possa reproduzir os procedimentos utilizados. Deve 

conter as referências da metodologia de estudo e/ou análises laboratoriais 

empregadas; 

 A seção Resultados e Discussão deve conter os dados obtidos, até o 

momento, podendo ser apresentados, também, na forma de Tabelas e/ou 

Figuras. A discussão dos resultados deve estar baseada e comparada com 

a literatura utilizada no trabalho de pesquisa, indicando sua relevância, 

vantagens e possíveis limitações.  

 As Tabelas e/ou Figuras (fotografias, gráficos, desenhos) devem ser 

elaboradas de forma a apresentar qualidade necessária à boa reprodução. 

Devem ser inseridas no texto e numeradas com algarismos arábicos. Nas 

Tabelas, o título (sem negrito e tamanho 10), deve ficar acima e a esquerda 

e nas Figuras, o título (sem negrito e tamanho 10), deve ficar abaixo e a 

esquerda. A Fonte de origem de dados (sem negrito e tamanho 10) deve ficar 

abaixo e a esquerda nas tabelas e abaixo do título e a esquerda nas figuras. 

É recomendável evitar a apresentação dos mesmos dados na forma de 

Figuras e Tabelas.  
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 A seção Considerações Finais deve ser elaborada com o verbo no presente 

do indicativo, em frases curtas, sem comentários adicionais, e com base nos 

objetivos e resultados do Resumo Expandido.  

 Na seção Referências devem ser listados apenas os trabalhos mencionados 

no texto, em ordem alfabética do sobrenome, pelo primeiro autor. Dois ou 

mais autores, separar por ponto e vírgula. Os títulos dos periódicos não 

devem ser abreviados. A ordem dos itens em cada referência deve obedecer 

às normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas. (ABNT). 

 

Normas para a apresentação oral 

 

 Apresentador do trabalho obrigatoriamente deverá estar inscrito na I Jornada 

de Psicologia da UNISULMA. Caso o primeiro autor não possa apresentar o 

trabalho no horário proposto, a responsabilidade pode ser repassada para 

outro coautor que esteja inscrito no evento, considerando solicitação prévia 

e envio do comprovante de pagamento da taxa de inscrição do mesmo para 

o e-mail: jornadadepsicologia@unisulma.edu.br;   

 O apresentador deverá estar presente no local de apresentação com, no 

mínimo, 30 minutos de antecedência para o início previsto da sessão em que 

ocorrerá sua apresentação;  

 A apresentação deverá ser feita sob forma de exibição de slides digitais, por 

meio de arquivo de extensão *.PPT, *.PPTX;  

 O primeiro slide deve conter o título, nome completo dos autores, bem como 

as instituições envolvidas, cidade e estado. Deve ser também indicado a área 

temática da I Jornada de Psicologia da UNISULMA. 

 A apresentação dos trabalhos aprovados na categoria oral será realizada em 

forma de exposição oral com duração de 8 a 10 minutos, seguida de um 

período de 5 minutos para eventuais questionamentos e serão avaliados por 

uma banca de avaliadores;  

 

Critérios de avaliação dos trabalhos enviados 

 

A comissão científica será responsável pela avaliação dos trabalhos, de acordo 

com os seguintes critérios:  

 

a) Título: adequação ao conteúdo do resumo;  

b) Introdução: Qualidade e adequação ao objetivo do trabalho;  

c) Objetivo: Clareza, pertinência e consecução;  

d) Métodos: Adequação e qualidade;  

e) Resultados: Clareza, consistência;  

f) Discussão: Análise dos dados e alcance aos objetivos;  

g) Conclusão: Coerência em função dos objetivos e resultados;  

h) Originalidade do trabalho;  

i) Relevância: Inovação e contribuição para área de conhecimento;  
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j) Qualidade da redação: Ortografia e gramática;  

k) Organização do texto: Clareza e objetividade.  

 

Julgamento da apresentação dos trabalhos de comunicação oral e 

pôster  

 

 O julgamento da apresentação dos trabalhos na modalidade Comunicação 

Oral e Pôster é de inteira responsabilidade da Comissão Científica, segundo 

os critérios a seguir:  

 

a) Postura/Comportamento durante a apresentação;  

b) Objetividade e domínio na apresentação dos resultados;  

c) Uso adequado do tempo;  

d) Capacidade de expressão oral;  

e) Organização do conteúdo;  

f) Relação do resumo escrito com a apresentação oral e do pôster;  

g) Formatação;  

h) Qualidade estética;  

i) Aspectos gráficos gerais;  

j) Linguagem adequada;  

k) Conhecimento teórico e prático.  

 

 O julgamento será realizado em fichas padronizadas, com pontuação para 

cada um dos itens de avaliação;  

 Sob nenhuma circunstância serão reveladas as pontuações obtidas pelos 

trabalhos no momento da seleção ou da apresentação, bem como não serão 

identificados seus avaliadores.  

 

Premiação de trabalhos  

 

Com o objetivo de reconhecer a qualidade dos trabalhos científicos em 

Psicologia, tanto nos aspectos científicos quanto sociais, a Comissão 

Organizadora do evento premiará os melhores trabalhos científicos de cada 

categoria, que alcançarem a melhor avaliação por parte da banca julgadora, nas 

modalidades Comunicação Oral e Pôster, aprovados e apresentados durante 

a I Jornada de Psicologia da UNISULMA. Os trabalhos não apresentados estarão 

automaticamente excluídos da premiação. 

 


