
NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

CRONOGRAMA 

Inscrição no evento sem submissão de trabalho: 17/07 à 23/08/18  

Inscrição no evento com submissão de trabalhos: 17/07 à 09/08/18 

Início das inscrições de trabalhos  17/07/2018  

Término das inscrições de trabalhos  09/08/2018 

Resultado dos trabalhos aprovados   Até 15/08/2018  

Envio de textos completos dos trabalhos aprovados  Até 20/08/2018 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

Cada participante poderá submeter um trabalho como autor, e dois como co-

autor. Tanto autor quanto co-autor devem estar inscritos no evento. 

Estudantes de Graduação e Pós-Graduação somente poderão inscrever Poster 

ou Comunicação Científica como autor principal, desde que seu supervisor ou 

orientador seja apontado como coautor. 

Informamos ainda, que para inscrever trabalhos, o participante deverá efetuar o 

pagamento de sua inscrição. 

ATENÇÃO: Tenha em mãos o nome e o CPF dos coautores. 

Não será possível adicionar autores após a finalização do processo de 

submissão 

 

EIXOS TEMÁTICOS DO EVENTO: 

1-História da Psicologia Escolar e Educacional  

2-Práticas em Psicologia Escolar e Educacional na Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Médio e EJA 

3-Formação em Psicologia Escolar e Educacional 

4-Pesquisa em Psicologia Escolar e Educacional na Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Médio e EJA 

5-Medicalização da sociedade e da Educação 



6-Orientação Profissional 

7-Questões étnico-raciais, de gênero e diversidade sexual 

8-Educação Especial e inclusiva 

9-Formação de Professores na Educação Infantil, Ensino Fundamental, Médio 

e EJA 

10- Ensino de Psicologia 

 

SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

Cada participante poderá submeter um trabalho como autor, e até dois trabalhos 

como co-autor. 

 

MODALIDADES E NORMAS PARA A ELABORAÇÃO DO TRABALHO 

1-Comunicação Científica 

Os resumos dessa modalidade envolvem pesquisas concluídas ou em 

andamento,  devem contemplar os seguintes itens: a) O título, que  deve ter no 

máximo 12 palavras e o resumo entre 250-350 palavras, formato WORD, versão 

6 ou posterior, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples 

entre linhas; e deve conter: Introdução (incluir aspectos da literatura que 

ressaltem a relevância científica do estudo, definir conceitos principais, 

descrever os objetivos de forma clara); Método (descrever participantes, cenário 

da pesquisa, instrumentos e procedimentos utilizados na coleta dos dados), 

resultados e discussão dos dados produzidos (descrever a síntese do que foi 

obtido com o estudo). O resumo não poderá conter tabelas, figuras, imagens, 

caracteres especiais, notas de rodapé, citações, referências ou os títulos das 

partes (introdução, objetivos etc); b) Palavras-chave: de três a cinco, grafadas 

em letras minúsculas, separadas por ponto final; c) Quando houver, especificar 

fonte de financiamento ou agência financiadora para a realização do estudo. 

Endereço eletrônico de autores e co-autores.   

 

2- Relato de Experiências. 

 Apresentação de experiências  na áreas de atuação inerentes ao campo 

da Psicologia Escolar e Educacional  que sejam convergentes com os eixos 

temáticos do evento. Os resumos dessa modalidade devem contemplar os 

seguintes itens: a) O título deve ser grafado em letras maiúsculas, alinhamento 

centralizado, contendo no máximo 12 palavras; e o resumo entre 250-350 



palavras; b) Contextualização da Experiência – onde, quando e porque ocorreu, 

relevância da experiência relatada; c) Alvo da experiência – a quem se destinou 

ou com quem foi realizada (pessoas, instituições); d) Objetivo (s) – o que visava, 

o que pretendia; e) Como foi realizada e técnicas empregadas na experiência 

relatada; f) Resultados alcançados; g) Conclusões e Recomendações para 

novas experiências. Também serão requeridos os itens abaixo: Palavras-chave: 

de três a cinco, grafadas em letras minúsculas, separadas por ponto final; 

Financiamento: quando houver, especificar fonte de financiamento ou agência 

financiadora para a realização da experiência; O resumo deve estar em formato 

WORD, versão 6 ou posterior. Endereço eletrônico dos autores e co-autores.   

 

3- Pôster 

 Resumo de trabalho teórico ou empírico apresentado na forma de pôster 

em consonância com os eixos temáticos do evento. a) O título deve ter no 

máximo 12 palavras e o resumo entre 250-350 palavras, formato WORD, versão 

6 ou posterior, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples 

entre linhas, contendo: Introdução (incluir aspectos da literatura que ressaltem a 

relevância científica do estudo, definir conceitos principais, descrever os 

objetivos de forma clara), Método (descrever participantes, ambiente, 

instrumentos/materiais e procedimentos utilizados na coleta dos dados), 

resultados (descrever a síntese do que foi obtido com o estudo) e discussão. O 

resumo não poderá conter tabelas, figuras, imagens, caracteres especiais, notas 

de rodapé, citações, referências ou os títulos das partes (introdução, objetivos 

etc); b) Palavras-chave: de três a cinco, em letras minúsculas, separadas por 

ponto e vírgula; c) Quando houver, especificar fonte de financiamento ou agência 

financiadora para a realização do estudo. O resumo deve estar em formato 

WORD, versão 6 ou posterior. Endereço eletrônico dos autores.   

 

Normas para a confecção do pôster: 

1. A confecção do pôster deverá ser realizada somente após o aceite do trabalho. 

2. O pôster deverá ser impresso no tamanho de 0,90m (largura) x 1,10m (altura). 

3. O título deverá ser impreterivelmente o mesmo do resumo do trabalho aceito 

pela Comissão Científica para apresentação; 

4. No pôster deverão constar: título, nomes do(s) autor(es), instituição do(s) 

autor(es), dados da pesquisa e agência financiadora, quando houver.  



5. Juntamente com o pôster, 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.  

6. O pôster deverá ser fixado e retirado pelo(s) autor(es) em horário a ser 

estipulado pela Comissão Organizadora. 

 

Após a aprovação dos Trabalhos: 

Enviar Resumo Expandido relativo a qualquer uma das modalidades já 

detalhadas anteriormente, deverá ser enviado após aprovação com a seguinte 

formatação: Conter até 5 laudas, Fonte Times New Roman, tamanho 12, 

espaçamento 1,5 cm, formatação justificada, folha A4, margens (superior:3,0 cm,  

inferior:2,0 cm, esquerda:3,0 cm, direita:2,0 cm.), incluindo na seguinte ordem:  

o Título do eixo temático centralizado, maiúsculo (caixa alta) e em 
negrito; 

o Título do trabalho centralizado, maiúsculo (caixa alta) e em negrito; 
o Na linha abaixo, com letra minúscula, alinhado à direita, nome do(s) 

autor(es), seguido da instituição e e-mail; 
o Corpo do texto; 
o Referências bibliográficas, segundo as normas da ABNT.  
o Quando necessário, utilizar notas de rodapé que devem ser 

exclusivamente explicativas. Todas as notas deverão ser 
numeradas e aparecer no pé de página (usar comando automático 
do processador de textos: Inserir/Notas). 

 

1) A aceitação da proposta estará condicionada à avaliação feita pela Comissão 

Científica e ao pagamento da inscrição no evento dentro dos prazos 

estabelecidos por todos os envolvidos no trabalho, ou seja, autores e co-autores. 

2) O resultado da avaliação do(s) trabalho(s) será informado NO SITE E 

FACEBOOK DA ABRAPEE, BEM COMO POR EMAIL ao autor principal. Em 

caso de recurso na correção de trabalho(s) este deverá ser enviado pelo e-mail 

(abrapee.pi@gmail.com) que realizar o encaminhamento a Comissão Científica, 

num prazo até 72 horas após o recebimento do resultado; caso o trabalho seja 

reconsiderado, será também comunicado por e-mail ao autor principal, no prazo 

de até 24 horas. 

 

 

 


