
21, 22 E 23 DE MAIO DE 2018 – VIII PSICOCIENCIA 

 

O evento acadêmico, em questão, é uma proposta do Curso de Psicologia da FAE e tem o objetivo e 

propiciar um espaço, aberto a toda comunidade acadêmica, para que alunos possam relatar e 

problematizar as práticas e experiências de estágios e dos projetos de extensão, desenvolvidos em 

Psicologia. Tal encontro se justifica por permitir uma reflexão sobre os limites e potencialidades da 

atuação do acadêmico no processo de formação profissional e sua integração com os diferentes 

saberes, em contextos tais como o clínico, institucional, social e de pesquisa. Nesta edição estaremos 

enfatizando o papel do psicólogo no contexto da Saúde Mental, com palestra e exposições de 

trabalhos que contemplem essa temática. 

 

 

 

1. Inscrições de Trabalhos: 

As inscrições de trabalhos ocorrerão dos dias 27 de abril a 10 de maio para os acadêmicos de 

Psicologia que tenham interesse em relatar:  as práticas de estágio, tanto de experiências do 4º a 8º 

período, como para os estágios de opção de 9º e 10º período, as experiências nas disciplinas praticas, 

nas oficinas integrativas e nos projetos de extensão. Nesta edição do evento a apresentação não é 

obrigatória, assim como o aluno pode submeter até duas experiências acadêmicas. 

 

1.1. Orientações para asubmissão dos trabalhos 

 

O trabalho deve estar adequado às normas da ABNT e ser submetido em forma de resumo 

simples que dever conter entre 2000 a 5000 caracteres (com espaço). Os autores devem primar 

pela manutenção do sigilo, tanto das instituições quanto do envolvimento de pessoas na prática 

profissional relatada – inclusive, sugere-se que as práticas clínicas sejam apresentadas por 

temáticas de relevância presentes no estágio ou por vinhetas clínicas. 

 

O resumo deve ser apresentado em parágrafo único, composto de: Título, Autoria (indicar 
estágio correspondente ao relato, grupo e orientador responsável), Palavras-chave (entre 3 e 5), 
Introdução, Objetivo, Metodologia, Resultados Parciais ou finais e Discussão (discussão dos 
resultados deve estar baseada e comparada com a literatura da área, indicando sua relevância, 
vantagens e possíveis limitações), Considerações finais e Referências (ABNT). 
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O texto deverá ser produzido em programa Word, com margens superior, inferior, esquerda e 
direita de 2,5cm. O texto deverá ser confeccionado em modo justificado, espaçamento entre 
linhas simples e empregada fonte ARIAL, corpo 11 (título - fonte 14, negrito e centralizado). 

 

Obs.:Responsabilidade do Professor/Supervisor 

Todos os trabalhos antes de serem submetidos deverão ser corrigidos e aprovados pelo 

professor ou autor responsável. Importante ressaltar que os resumos devem ser 

cuidadosamente revisados pelo professor orientador e sua equipe de trabalho antes do 

encaminhamento, evitando assim erros de português e /ou de estarem fora dos padrões 

científicos. 

Os resumos devem ser enviados para o email: psicociencia@fae.edu 

 

 

2. Inscrições dos ouvintes: 

 

As inscrições estarão abertas dos dias 24/04 a 18/05. As inscrições para público externo, ou seja, 

alunos de Psicologia de outras instituições e/ou demais cursos afins poderão ser feitas, 

exclusivamente, para a Palestra de Encerramento (dia 23/05- noite) – importante, no ato da 

inscrição, indicar o curso em que está matriculado.  

 

3. Horas Complementares: 

Para o recebimento dos certificados, o aluno assina a lista de presença em cada modalidade de 

apresentação. 

 

Modelo de Slide (Apresentação). 

 

Será utilizado o modelo de slide padrão com o template do evento Psicociência. Solicitamos a 

preservação da identidade dos locais de estágio e de pacientes atendidos, para proteção e sigilo 

do mesmo. A apresentação pode ser individual ou coletiva, se assim for definido pelo grupo. O 

tempo de apresentação será de 15 minutos para cada tema e, posteriormente, haverá 10 minutos 

para o debate com todos os participantes no que concerne ao tema apresentado. 

 

No corpo dos slides deverá constar: Dados Iniciais com nome da disciplina, orientador, grupo e 

tema. Os demais slides, na sequência, Introdução, Objetivos, Metodologia, Desenvolvimento, 

Resultados (gráficos, figuras, tabelas), Considerações finais e Referências Bibliográficas. 

✓ Utilizar a fonte Calibri 40 para títulos e Calibri 28 para texto. 

✓ Poderão ser utilizados os seguintes recursos nas apresentações, desde que respeitadas as 
regras acima: Textos, imagens, fotos, gravuras,  links e hiperlinks, botões para execução de 
áudio e vídeo. 

✓ Todos os trabalhos precisam ser conferidos e corrigidos antes da apresentação! 

✓ Os slides deverão ser enviados por email até ás 12h do dia 18/05 aos cuidados da 

organização do evento, para:  psicociencia@fae.edu 
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