
                                                                                                                                                                   
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 3ª REGIÃO - BAHIA (CRP-03) 

CENTRO DE REFERÊNCIA TÉCNICA EM PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS 

(CREPOP) 

  

III MOSTRA DE PRÁTICAS EM PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS NA BAHIA: da 

ponta à gestão - inserção da psicologia nas políticas públicas 

  

EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

  

CRONOGRAMA 

Atividade Prazo 

Submissão de resumos 
06 de agosto de 2021 a 11 de outubro de 

2021 

Publicação do aceite das propostas 20 de outubro de 2021  

Divulgação da programação de apresentações 25 de outubro de 2021 

Envio do texto completo para publicação nos anais 

(opcional) 
03 de dezembro de 2021 

  

  

1. REGRAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

Este edital corresponde ao regulamento para submissão de trabalhos para a III Mostra de 

Práticas em Psicologia e Políticas Públicas na Bahia, cujo tema elencado é “da ponta à gestão - 

inserção da psicologia nas políticas públicas”. O evento ocorrerá virtualmente entre os dias 03 a 05 

de novembro, em ambiente virtual com transmissão pelos canais de comunicação do CRP-03. Os 

resumos somente poderão ser submetidos pela internet, por meio do site do evento: 

https://doity.com.br/iii-mostra  

  

1.1  Sobre as/os autoras/es 

As/Os autoras/es principais deverão ser, necessariamente, psicólogas/os ou estudantes de 

psicologia.  

i.Profissionais de psicologia deverão estar devidamente registradas/os no Conselho Regional de 

Psicologia de sua região no período em que a prática profissional narrada foi executada; 

https://doity.com.br/iii-mostra


                                                                                                                                                                   
ii.Estudantes de psicologia poderão relatar práticas de estágio e extensão. Nesses casos, é 

impreterível que seja apresentado o registro do CRP-03 da/o psicóloga/o supervisora/or; 

iii.Profissionais e estudantes deverão ter atuado ou atuar em diretamente com alguma Política 

Pública, ou em relação direta com esta, independente da forma de inserção ou vinculação 

trabalhista.  

  

1.2 Limite de resumos por participante 

Cada participante poderá submeter no máximo 4 (quatro) resumos vinculados à sua inscrição, 

sendo até 2 como autora/or principal. 

Prioriza-se que as/os autoras/es apresentem os trabalhos. Não havendo possibilidade, 

coautoras/es poderão apresentar.  

  

1.3 Modalidades 

Há duas modalidades de apresentação de trabalhos para seleção na III Mostra: 

i.Comunicação Oral; 

ii.Vídeo-Pôster. 

  

1.4 Escopo  

Os trabalhos apresentados devem ter como base a atuação profissional ou formativa direta em 

alguma Política Pública, ou em relação estabelecida com esta. Assim, cabem trabalhos fruto de 

experiências profissionais, experiências junto a movimentos sociais, controle social, projetos de 

extensão, pesquisa-ação, dentre outros.  

  

1.5 Princípios éticos 

Os trabalhos devem respeitar estritamente as determinações do Código de Ética Profissional 

do Psicólogo e demais resoluções do Conselho Federal de Psicologia.  

Caso o trabalho tenha necessitado de aprovação de comitê de ética, é fundamental referenciar 

o parecer emitido. 



                                                                                                                                                                   
Lembramos que, segundo a Resolução Nº 510/2016 do CNS 

(http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf), há diversas pesquisas que prescindem 

de submissão em Comitê de Ética. Dentre elas, destaca-se, no Art. 1º, Inciso VII, não é necessária 

tal submissão toda: pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem 

espontânea e contingencialmente na prática profissional, desde que não revelem dados que possam 

identificar o sujeito. Assim, os relatos de experiência como estratégia de pesquisa são respaldados 

nesse quesito. 

  

1.6 Sobre os procedimentos de submissão 

i.A submissão de trabalhos será permitida apenas para participantes inscritas/os. 

ii.No primeiro momento, as/os autoras/es deverão realizar submissão dos resumos do trabalho 

através da página do evento (quaisquer dúvidas, acessar o menu “dúvidas”); 

iii.No ato da submissão, a/o autora/or deverá inserir o resumo no campo correspondente. Este 

processo ocorrerá tanto para os resumos de vídeos-pôsteres quanto de comunicações orais. 

iv.Aquelas/es autoras/es que tiverem seus trabalhos aprovados e comparecerem no evento para 

apresentá-los na modalidade escolhida terão um novo prazo para enviar o trabalho completo 

através de um novo procedimento de submissão. 

• O envio do trabalho completo é opcional para participantes que apresentaram os 

trabalhos aprovados. 

• Os resumos aprovados e apresentados no evento constarão nos anais; 

• Os trabalhos completos enviados pelas/os participantes que apresentaram no evento 

também estarão nos anais. 

  

1.7 Formatação dos trabalhos 

i.Padrão ABNT; 

ii.Título com até 16 palavras; 

iii.Resumo deverá conter entre 250 e 500 palavras; 

iv.3 a 5 palavras-chave; 

  

http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf


                                                                                                                                                                   
1.8 Vídeo-pôsteres 

i.Os resumos deverão ser submetidos no campo correspondente em texto, conforme orientado 

no ponto 1.6; 

ii.As/os autoras/es deverão gravar um vídeo de até 10 minutos contendo a apresentação. 

iii.O link do vídeo deverá ser hospedado no Youtube ou outro sistema de nuvem e o link 

acrescentado no formulário de submissão. 

a. Orientações para a gravação dos vídeo-pôsteres 

• Use um equipamento de gravação que você tenha familiaridade, como o 

celular/câmera ou programas de gravação do seu computador/notebook; 

• Para as gravações no celular, recomendamos a posição horizontal e utilização de um 

suporte ou apoio em cima de livros/objetos, para garantir a estabilidade da imagem; 

• A gravação deve acontecer, preferencialmente, em local bem iluminado e sem 

ruídos. Alguns celulares possuem microfones com redução de ruídos, mas os 

microfones acoplados aos fones de ouvidos costumam captar áudios de maior 

qualidade, sendo mais recomendados para tal finalidade; 

• Posicione-se proporcionalmente na tela do celular ou do notebook de modo que 

apareça bem no ângulo escolhido (de corpo inteiro ou da cintura para cima); 

• Após a gravação é possível realizar a edição dos vídeos pelo celular, por meio de 

aplicativos, ou em computadores, usando softwares específicos para a edição; 

• Sugestões de programas para edição: Movie Maker (windows): 

https://www.microsoft.com/pt-br/p/movie-maker-10-

free/9mvfq4lmz6c9?activetab=pivot:overviewtab; Shotcut - Baixar o shotcut: 

https://abcdo.video/shotcut. 

  

b. Orientações para a hospedagem do vídeo 

• Tutorial de hospedagem e compartilhamento de arquivos no Google Drive: 

https://support.google.com/drive/answer/7166529?hl=pt-

BR&co=GENIE.Platform%3DDesktop 

https://www.microsoft.com/pt-br/p/movie-maker-10-free/9mvfq4lmz6c9?activetab=pivot:overviewtab
https://www.microsoft.com/pt-br/p/movie-maker-10-free/9mvfq4lmz6c9?activetab=pivot:overviewtab
https://abcdo.video/shotcut
https://support.google.com/drive/answer/7166529?hl=pt-BR&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://support.google.com/drive/answer/7166529?hl=pt-BR&co=GENIE.Platform%3DDesktop


                                                                                                                                                                   
• Tutorial para envio de Vídeos no youtube: 

https://support.google.com/youtube/answer/57407?hl=pt-

BR&co=GENIE.Platform%3DDesktop  

iv.Durante o vídeo, deverá haver menção ao título do trabalho, nome das/os autoras/es, e nome 

do evento. 

v.As/os autoras/es não precisarão apresentar os vídeos no evento, porém poderão estar presentes 

no momento da exibição para tirar dúvidas que possam surgir no chat da atividade. 

vi.A programação com a exibição dos vídeos-pôsteres será divulgada previamente, conforme o 

cronograma informado. 

 

1.8 Orientações para escrita e avaliação dos resumos e vídeos-pôsteres 

Os trabalhos serão avaliados conforme os critérios expostos a seguir. Sugere-se que as/os autoras/es 

levem em consideração tais critérios, porém cabem adaptações a depender da natureza do trabalho. 

Caberá às/aos avaliadoras/es a apreciação e eventual sugestão de alterações. 

 

Critérios de avaliação de trabalhos 

Elemento Critério de avaliação Sim Não 

Título Representa adequadamente o resumo enviado.   

Resumo Respeita o limite de 500 palavras.   

Contextualiza bem o campo de atuação, apresentando o serviço no qual 
ocorreu. 

  

Apresenta a equipe envolvida.   

Descreve as ferramentas de intervenção.   

Apresenta e discute os resultados da prática relatada.   

Palavras-chave Apresenta entre 3 e 5 palavras-chave condizentes com o resumo   

Vídeo-pôster Possui até 10 minutos de exibição   

Apresenta o conteúdo expresso no resumo   

Menciona o título do trabalho   

Menciona nome das/os autoras/es   

Menciona nome do evento   

 

 

 

 

 

https://support.google.com/youtube/answer/57407?hl=pt-BR&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://support.google.com/youtube/answer/57407?hl=pt-BR&co=GENIE.Platform%3DDesktop


                                                                                                                                                                   
2. EIXOS 

2.1 Nível de atuação 

A temática da III Mostra de Práticas em Psicologia e Políticas Públicas busca valorizar a 

prática da psicologia nos distintos níveis de atuação: a) gestão; b) execução das políticas públicas, 

atuando “na ponta”; e c) órgãos de controle social. Assim, o primeiro ponto será indicar em qual 

nível de atuação a/o profissional se encontra. 

 

a. Encaixam-se aqui profissionais de psicologia que exercem função na coordenação de 

serviços, nas gestões estaduais, municipais e federal de políticas públicas, ou em outros 

espaços gestores. 

b. Encaixam-se aqui trabalhadoras/es que desenvolvem ações na execução das políticas 

públicas, atuando como técnicas/os nos dispositivos das diversas políticas públicas. 

c. Encaixam-se aqui trabalhadoras/es que atuam nas estratégias de controle social, como 

ouvidorias, organização de conferências, ou participação nos conselhos municipais, 

estaduais ou federais de políticas públicas. 

 

2.2 Temas 

Os eixos temáticos guiarão as/os profissionais na submissão dos trabalhos. Os eixos foram 

pensados a partir dos debates que o CRP-03 tem travado, em especial, através das suas Comissões e 

Grupos de Trabalho. 

Seguem os eixos elencados: 

 

a)   PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A POPULAÇÃO LGBTQI+, 

SEXUALIDADES E QUESTÕES DE GÊNERO 

O eixo temático propõe debater trabalhos que discutem as especificidades das identidades 

de gênero, sexualidades e demais interseções envoltas nas lutas e vivências de lésbicas, 

gays, bissexuais, pessoas transexuais, travestis, intersexo, dentre outras. Através de 

perspectivas políticas, epistemológicas, sociais, culturais, históricas, econômicas e/ou 



                                                                                                                                                                   
subjetivas, cabem no eixo produções que contribuam para promoção de Direitos 

Humanos, equidade e transformação de paradigmas hegemônicos de opressão. 

  

b)   PSICOLOGIA, POLÍTICAS PÚBLICAS E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

Esse eixo visa a congregar trabalhos que sejam frutos de práticas profissionais em 

psicologia desenvolvidos em políticas públicas de promoção de direitos nas áreas de 

educação, saúde, assistência social, socioeducação, segurança ou correlatas que garantam 

a transversalidade de aspectos raciais ou étnicos, com categorias de gênero, sexualidade, 

geração, territorialidades, comunidades tradicionais que tenham como finalidade 

promover maior equidade racial, superação de situações de vulnerabilidade e violação de 

direitos. Em face dos processos de ataques ao princípio da laicidade, esse eixo também 

circunscreve práticas que abordem situações de intolerância religiosa e/ou racismo 

religioso que afetem grupos religiosos minorizados ou mesmo de promoção religiosa em 

interface com processos identitários étnico-raciais e de bases comunitárias e/ou populares. 

  

c)   PSICOLOGIA, POLÍTICAS PÚBLICAS E EDUCAÇÃO 

O eixo visa debater a atuação da/o psicóloga/o nos contextos escolar e educacional. 

Pretende-se, com isso, defender a educação como política pública essencial e justificar a 

importância da psicologia neste campo e qualificar, a partir de uma perspectiva crítica, os 

discursos e práticas apresentados. Cabem aqui temas relacionados a: inclusão escolar; 

escolarização, ensino e aprendizagem; práticas não medicalizantes; formação de 

professores; pesquisa em educação; tecnologias e educação; escola, família e sociedade; 

docência; dentre outros. 

  

d)  PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

Este eixo se volta a debater a atuação profissional da/o psicóloga/o na RAPS, trazendo 

pressupostos que reforçam um cuidado à saúde mental executado de modo crítico e 

comprometido com os Direitos Humanos. Busca-se, com isso, dialogar acerca da atuação 

em rede e atuação interdisciplinar, gestão, controle social, movimentos sociais em saúde 



                                                                                                                                                                   
(foco nos movimentos antimanicomiais), dentre outros. Incluem-se também, neste eixo, 

trabalhos executados em outros espaços do Sistema Único de Saúde. Este eixo se 

configura como uma defesa ao SUS universal, gratuito e de qualidade. Propõe-se debater 

trabalhos desenvolvidos no âmbito da Política Pública de Saúde em serviços de atenção 

primária, secundária e terciária, incluindo gestão, estratégia de matriciamento e assistência 

aos usuários e experiência com espaços de controle social. Há também espaço para 

debater as interfaces entre a psicologia e Práticas Integrativas e Complementares em 

Saúde reconhecidas pelo SUS.  

  

e)   PSICOLOGIA E SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Este eixo visa a promover um debate aprimorado acerca da inserção da psicologia no 

campo da assistência social. Serão expostos temas concernentes a esta área tais quais: 

atuação multiprofissional e interdisciplinar; gestão do SUAS; elaboração de documentos; 

interface com a rede de políticas públicas; controle social, dentre outros. Defende-se aqui 

a relevância da/o psicóloga/o na efetivação da Política de Assistência Social e a 

especificidade desta/e profissional nas equipes que compõem os serviços 

socioassistenciais. 

  

  

f)   PSICOLOGIA EM INTERFACE COM A JUSTIÇA 

Neste eixo, serão discutidas as atuações realizadas no âmbito judiciário ou em interface 

com a justiça, evidenciando tensões e avanços, bem como revelando os territórios 

conquistados pela psicologia nesta área. 

  

g)   PSICOLOGIA, POLÍTICAS PÚBLICAS, MOBILIDADE HUMANA E TRÂNSITO 

Este eixo objetiva promover uma discussão sobre a psicologia neste contexto que 

contemple e amplie os espaços tradicionalmente ocupados. Assim, busca-se dialogar além 

do trânsito, abordando assuntos referentes ao planejamento urbano, educação, cidadania e 

segurança, além de debater a construção de teorias e práticas para um trânsito mais seguro. 

  



                                                                                                                                                                   
h) PSICOLOGIA, POLÍTICAS PÚBLICAS, TRABALHO E ORGANIZAÇÕES 

Este eixo busca contemplar as práticas referentes à atuação com psicologia organizacional 

e do trabalho. Pretende-se debater desenvolvimento humano e organizacional; saúde do 

trabalhador; programas e projetos de diversidade no trabalho; psicologia na gestão 

pública; economia solidária; formação profissional; processos de recrutamento e seleção; 

dentre outras temáticas referentes à atuação profissional em políticas públicas. 

  

i) PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 

DA COVID-19 

O eixo pretende dar visibilidade específica às experiências que contribuiram para o 

enfrentamento da pandemia da Covid-19 na Bahia e no Brasil, desenvolvidas no âmbito 

das diversas políticas públicas, tendo como objetivo discutir o planejamento e execução de 

programas, estratégias de gestão, de atenção aos usuários e de participação em ações de 

controle social.    

 

3. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE RESUMOS 

Além da observância aos requisitos de trabalhos acima explicitados, o processo de avaliação adotará 

os seguintes critérios: 

  

i.Adequação ao tema e eixos do evento; 

ii.Relevância, atualidade e contribuição para a categoria profissional; 

iii.Adequação conceitual e metodológica para o alcance dos objetivos e dos resultados; 

iv.Características do resumo submetido no que se refere à organização, capacidade de síntese e 

clareza de exposição; 

v.Clareza na formulação e no desenvolvimento do tema. 

  

Observações:  

• Os trabalhos serão avaliados por comissão ad hoc de profissionais com aproximação prática 

e/ou acadêmica na Política Pública referendada. 



                                                                                                                                                                   
• Resumos que não cumpram com as exigências descritas poderão ser recusados ou aceitos 

com sugestão de reformulação. 

• Oportunamente, a Comissão Organizadora comunicará às/aos autores a data, o horário e o 

link para apresentação dos trabalhos aprovados. 

O número de trabalhos aprovados será definido de acordo com os critérios da Comissão 

Científica e segundo a adequação ao tempo e aos espaços disponíveis para a realização do 

congresso. 

• Os trabalhos completos recebidos serão publicados nos Anais da III Mostra sem edição, 

sendo de responsabilidade das/os autoras/es o conteúdo dos textos. Por isso, reforçamos a 

importância da revisão ortográfica e gramatical no preparo dos mesmos. 

  

4. DATAS E PRAZOS 

i.O cronograma completo do evento poderá ser acessado no site https://doity.com.br/iii-

mostra    

ii.Prazo de submissão dos resumos: 06 de agosto de 2021 a 11 de outubro de 2021 

iii.Divulgação do resultado da avaliação: 20 de outubro de 2021  

iv.Período de adequação do trabalho com alterações sugeridas: 10 dias após resultado da 

avaliação. 

v.Prazo de submissão dos trabalhos completos (opcional): 03 de dezembro de 2021. 

vi.A programação será divulgada posteriormente no site do evento, quinze dias antes da 

sua realização. É fundamental que as/os autoras/es consultem periodicamente a página. 

Serão também enviadas informações via e-mail, quando estas couberem a todas/os as/os 

participantes. 

  

5. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS NA III MOSTRA 

As apresentações reunirão até cinco trabalhos em cada rodada. As rodadas serão organizadas 

de modo que agreguem trabalhos com temáticas que se aproximem, para assim favorecer o diálogo 

entre as/os interessadas/os. A comissão organizadora pode optar também por montar salas mistas, 

de modo a ampliar o debate e a interdisciplinaridade.  

https://doity.com.br/iii-mostra
https://doity.com.br/iii-mostra


                                                                                                                                                                   
As comunicações orais terão duração de 10 minutos para cada trabalho, podendo este tempo 

ser dividido entre mais de um autor, caso estes optem por compartilhar o momento de exposição. 

Ao fim, serão reservados 30 minutos para debate. Apenas autoras/es e co-autoras/es poderão 

conduzir a apresentação do trabalho. 

Os vídeo-pôsteres serão expostos em duas sessões que ocorrerão no segundo e terceiro dia do 

evento. O acesso aos vídeos-pôsteres será através do canal do CRP-03 no Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCg3OBb_DUBUaTMxWbs_ERZw. Solicitamos que sigam e 

ativem as notificações. Os trabalhos serão ordenados também a partir dos eixos propostos para a III 

Mostra de Práticas em Psicologia e Políticas. Não haverá debate organizado referente aos vídeos-

pôsteres, porém as/os autoras/es são incentivadas a estar presentes durante as exibições, de modo a 

acompanhar o chat e responder às interações. 

  

6. CERTIFICADOS  

i.Será disponibilizado online através do site do evento, já sinalizado, até 30 dias após o final do 

evento. 

ii.A/o participante deverá acessar a sua área restrita, utilizando o seu login e a sua senha: 

https://doity.com.br/iii-mostra. 

iii.Certificados de apresentação de trabalho nas diferentes modalidades serão 

disponibilizados online (na área restrita do autor responsável pelo trabalho), no site do 

evento, em até 30 dias após o evento. 

iv.Apenas serão disponibilizados os certificados de trabalhos que efetivamente forem 

apresentados por pelo menos uma/um das/os autoras/es.  

  

7. PUBLICAÇÃO DE ANAIS 

Os anais serão disponibilizados no site do CRP-03 até o final do mês de dezembro de 2021. O 

arquivo estará disponível para consulta e download de forma irrestrita. Apenas os trabalhos 

aprovados e apresentados durante o congresso farão parte da publicação. 

  

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

https://www.youtube.com/channel/UCg3OBb_DUBUaTMxWbs_ERZw


                                                                                                                                                                   
i.A submissão dos trabalhos sinaliza ciência das/os autoras/es acerca da publicação desses nos 

anais do evento; 

ii.Quaisquer dúvidas podem ser questionadas através do e-mail do CREPOP: 

crepop03@crp03.org.br; 

iii.Ajudem a divulgar o evento nas redes sociais, faculdades e ambientes de trabalho! 

 

mailto:crepop03@crp03.org.br

