
 
EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS NO VI ENCONTRO DE PSICOLOGIA  

DA FACULDADE VALE DO SALGADO 
 
A Comissão Científica do VI Encontro de Psicologia da Faculdade Vale do Salgado (que 

ocorrerá de 12 a 15 de Junho de 2018), no uso de suas atribuições, torna público o 

presente EDITAL para inscrições de trabalhos científicos, nas datas e condições 

especificadas.  

1 DAS INSCRIÇÕES  

A Comissão Científica do VI Encontro de Psicologia da Faculdade Vale do Salgado abre 

inscrições para o envio e seleções de trabalhos científicos de acordo com as condições 

que seguem: as inscrições dos trabalhos a serem apresentados no VI Encontro de 

Psicologia da Faculdade Vale do Salgado serão realizadas no período de 28 de maio a 

08 de junho de 2018. Destacamos que a inscrição de trabalhos nesse evento está 

condicionada à inscrição do autor da proposta submetida. Cada trabalho, além do 

autor principal, poderá ter, no máximo, 04 (quatro) coautores, incluindo o orientador 

(para efeito de emissão de certificados).  

Será emitido apenas um certificado por trabalho, contendo os nomes de todos os 

envolvidos. Cada proponente poderá apresentar no máximo 02 (dois) trabalhos como 

autor principal e 02 (dois) trabalhos como coautor, tal limite não deve considerar o 

orientador, que pode estar em número ilimitado de trabalhos. Os trabalhos propostos 

por estudantes de graduação devem, necessariamente, ser orientados por um 

professor ou profissional orientador.  

Serão aceitos trabalhos de revisão bibliográfica, relato de experiência ou de pesquisa 

de campo, em andamento ou concluídos, nos seguintes eixos:  

a) Eixo 1 - Psicologia: formação e perspectivas teóricas;  

b) Eixo 2 - Psicologia e políticas públicas;  

 c) Eixo 3 - Práticas psicológicas;  

Os trabalhos deverão ser encaminhados por e-mail para 

comissaopsicologia@fvs.edu.br , especificando a modalidade de apresentação:  

a) Apresentação Oral;  
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b) Roda de conversa; 

 Após a submissão dos trabalhos, será enviado um e-mail para o autor principal 

confirmando o recebimento em até cinco (05) dias úteis. Caso não receba o e-mail de 

confirmação, o candidato deverá entrar em contato com a comissão científica.  

 

2 DA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS  

A elaboração dos resumos dos trabalhos científicos a serem enviados para seleção no 

VI Encontro de Psicologia da Faculdade Vale do Salgado deverão seguir os seguintes 

critérios:  

 O resumo em todas as modalidades deve ser digitado em português sem 

parágrafos, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples, alinhamento 

do texto tipo justificado, com no mínimo 250 palavras e no máximo 500. O texto deve 

conter: Introdução (breve apresentação do tema e dos objetivos da proposta), 

Metodologia (descrição dos participantes, ou fontes bibliográficas, procedimentos de 

coleta de dados e de análise), Resultados e Discussões (apresentação dos resultados e 

discussão articulada com a literatura científica), Considerações finais e/ou Conclusões 

(síntese dos resultados obtidos e a sua relevância). Após o resumo, inserir de três a 

cinco palavras-chave separadas entre si por ponto final. Ao final, incluir as Referências 

(deverá apresentar a lista de todas as referências citadas no texto, de acordo com a 

norma NBR 6023/02 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT).  

 O título do trabalho deve estar em letras maiúsculas, negrito e centralizado, 

sendo claro e conciso, indicando do que se trata, tendo limite máximo de 16 palavras.  

 Os nomes dos autores deverão estar abaixo do título, alinhados à direita, 

começando pelo nome do autor principal seguido dos nomes dos coautores, sendo 

acompanhados por um número sobrescrito referenciado por nota de rodapé, que 

indique informações sobre os autores, instituição de origem, cursos, titulação e email.  

  

3 DA SELEÇÃO  

 Todos os Resumos recebidos que estiverem de acordo com as normas desse 

regulamento serão avaliados pela comissão científica. Segue abaixo os critérios para 

avaliação dos trabalhos:  

a) Atualidade, originalidade e relevância do tema (satisfatório / insatisfatório);  

b) Descrição da metodologia (satisfatório / insatisfatório);  

c) Descrição dos resultados e discussões (satisfatório / insatisfatório);  

d) Clareza, qualidade da redação e organização do texto (satisfatório / insatisfatório);  

e) Normas da ABNT (satisfatório / insatisfatório);  

Uma vez divulgado o resultado dos trabalhos selecionados, não caberá recurso à 

Comissão VI Encontro de Psicologia da Faculdade Vale do Salgado.  

4 DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

Após a submissão do Resumo, a comissão científica julgará a necessidade ou não de 

correções e/ou alteração na modalidade de apresentação. Será encaminhado um e-



mail para o autor principal com as informações. A divulgação oficial dos trabalhos 

aprovados ocorrerá no site da Faculdade Vale do Salgado e no mural de Psicologia no 

prédio principal. Os trabalhos aprovados serão publicados nos Anais do VI Encontro de 

Psicologia da Faculdade Vale do Salgado.  

5 DA APRESENTAÇÃO  

Os autores dos trabalhos aprovados receberão por e-mail as informações referentes 

ao dias, horários e locais das apresentações.  

Na modalidade de APRESENTAÇÃO ORAL, os arquivos das apresentações são de 

responsabilidade do apresentador e deverão estar no formato de apresentação do 

Microsoft Power Point® e enviados com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro 

horas) para o e-mail: comissaopsicologia@fvs.edu.br. O tempo de apresentação oral 

será de, no máximo, 15 (quinze) minutos para cada trabalho. Os horários da 

apresentação respeitarão os momentos mencionados na programação científica. Caso 

o apresentador do trabalho não esteja presente na data e no horário previamente 

determinados, a apresentação estará automaticamente cancelada, não havendo o 

direito de recebimento dos certificados. 

Na modalidade RODA DE CONVERSA, os selecionados respeitarão os momentos 

mencionados na programação científica. Caso o apresentador do trabalho não esteja 

presente na data e horário previamente determinados, não haverá o direito ao 

recebimento de certificado.  

Os melhores trabalhos, considerando a avaliação do resumo e da apresentação, 

receberão menção honrosa na Mostra de Psicologia que acontecerá no dia 

15/06/2018. 

6 DISPOSIÇÕES FINAIS 

A submissão de trabalhos implica o reconhecimento e a aceitação, pelo proponente, 

das condições totais previstas neste edital. Os casos omissos ou não presentes neste 

edital serão analisados pela Comissão Científica.  

 

26 de Maio de 2018, Icó – CE. 

Comissão Científica 
Josué Barros Junior 

Sâmara Gurgel Aguiar 
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Welison de Lima Sousa 
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