EDITAL PARA SELEÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
A Comissão Científica do IX Seminário em Psicologia com o tema “Psicologia na
contemporaneidade: articulando saberes e práticas” que será realizado no período de 16 a 18
de maio de 2022 informa aos interessados que estão abertas as inscrições para submissão de
trabalhos científicos. Os trabalhos devem apresentar reflexões teóricas e práticas decorrentes
de pesquisa, extensão e ensino concluídos ou que apresentem análises parciais consistentes nas
diversas áreas de conhecimento.
Os trabalhos serão distribuídos por eixos temáticos:
●

●

●

●

Formação profissional
o Neste eixo, poderão ser apresentados trabalhos que reflitam os percursos da
formação do psicólogo apontando para uma dimensão ética e política.
Ética e cuidado
o Este eixo dialoga com questões ligadas ao cuidado em seu sentido amplo,
cuidados paliativos, políticas públicas, redução de danos, promoção da saúde e
saúde mental.
Psicologia e Saúde Mental
o Este eixo ressalta temas ligados às minorias, direitos sociais e proteção de
direitos.
Subjetividade e Contemporaneidade
o Este eixo ressalta os diálogos com temas contemporâneos e sua interseção com
a subjetividade e a subjetivação do corpo.

Os trabalhos poderão ser apresentados nos seguintes formatos:
●

Comunicação Oral
o Exposição oral do trabalho com a utilização de powerpoint com duração de até
15 minutos.
● Banner
o Exposição do trabalho a partir de um banner.
● Oficina
o Discussão livre (sendo facultado o uso de slides ou banner) mediada por e para
estudantes sobre temas relacionados ao evento e com foco em aprendizado de
habilidades e competências em psicologia.
Os trabalhos poderão ser dos tipos seguintes:

●

Estudo de caso
o Descrição de casos (clínicos, organizacionais, escolares/educacionais, etc.) com
apresentação de suas características gerais e intervenção psicológica.
● Relato de experiência
o Descrição de atividades desenvolvidas em contexto de práticas (estágio e
extensão).
● Trabalho conceitual ou histórico
o Discussão sobre e/ou articulação entre conceitos em psicologia.
● Revisão de literatura
o Compilação, articulação e discussão temas em psicologia a partir da literatura.
SUBMISSÃO DE TRABALHOS
O processo de submissão de propostas de trabalho em formato resumo científico (de 400 a 500
palavras) será feito integralmente on-line, através do preenchimento de formulário eletrônico
https://forms.gle/MrG98gAa58GZjYC67 no período de 18 de abril a 08 de maio. O envio do
resumo deve ser feito pelo(a) autor(a) principal.
Para submeter o trabalho, será necessário que o autor e co-autor(es) participem de toda
programação do evento. Cada participante poderá submeter de 01 (um) trabalho na condição
de autor e no máximo 03 (três) trabalhos na condição de co-autor.
O evento aceitará exclusivamente trabalhos a serem apresentados na modalidade presencial e
com apresentação de slides. Os autores deverão estar presentes e disponíveis para tirar dúvidas
durante todo o turno destinado às apresentações dos trabalhos científicos, previsto para dia 16
de maio de 10:30 às 12:00. Na ocasião haverá dois professores avaliadores que estarão como
moderadores da atividade e darão uma pontuação a partir de avaliação da apresentação.
PROCESSO DE SELEÇÃO
A seleção dos trabalhos será feita pela Comissão Científica do Seminário em Psicologia e
observará os seguintes critérios: clareza do texto, relevância da temática, alinhamento com a
temática do evento, qualidade da pesquisa e/ou texto e submissão às regras da ABNT.
CRONOGRAMA
Etapas
Submissão de Trabalhos
Avaliação e seleção dos trabalhos
Divulgação do resultado por e-mail

Prazos
período de 18 de abril a 08 de maio de 2022
de 09 a 12 de maio de 2022
13 de maio de 2022

DISPOSIÇÕES FINAIS
Os autores dos trabalhos selecionados e devidamente apresentados receberão um certificado
emitido pela Unifametro em formato on-line.
Haverá premiação (certificado especial e brindes) para os 3 trabalhos mais bem avaliados.

