EDITAL X SEMANA DE PSICOLOGIA DA FATECI
A coordenação do curso de psicologia da Faculdade de Tecnologia Intensiva, no uso de suas
Atribuições tornam pública a abertura das inscrições e estabelece as normas relativas à
participação e submissão de trabalhos na X Semana Integrada de Psicologia da FATECI que tem
como tema Psicologia, Arte e Diversidade, que será realizada no período de 28 a 30 de maio de
2018, nas instalações da Faculdade de Tecnologia Intensiva.
1 OBJETIVOS
1.1 Promover integração entre comunidade acadêmica e profissionais da área da Psicologia.
1.2 Incentivar produção científica
1.3 Divulgar as atividades de pesquisa, extensão e estágios realizados por estudantes e
profissionais de Psicologia e áreas afins.
1.4 Promover reflexão crítica e política acerca do campo de atuação do psicólogo.
2 PÚBLICO-ALVO
Comunidade acadêmica do campo da Psicologia e áreas afins.
3 ÁREAS DO CONHECIMENTO
Ciências Humanas e Ciências da Saúde
4 INSCRIÇÕES PARA O EVENTO
4.1 As inscrições serão realizadas a partir do endereço a seguir, a partir da data de divulgação
deste edital até o dia do evento, podendo ocorrer, conforme a disponibilidade de vagas, no dia
do evento.
http://www.fateci.edu.br/noticias/x-semana-de-psicologia-psicologia-artes-e-diversidades/
4.2 O valor das inscrições é variável e deverá ser pago por meio do boleto expedido na
conclusão da inscrição pelo referido endereço:
4.2.1 Profissional: R$ 40,00
4.2.2 Estudante da FATECI: 1kg de alimento não perecível e um produto de limpeza doméstica*
4.2.3 Estudante de outras instituições: R4 20,00
* O alimento e os produtos de limpeza recolhidos serão doados a uma instituição de caridade
que será divulgada posteriormente
5 SUBMISSÃO DE TRABALHOS
5.1 As submissões dos trabalhos serão realizadas no período de 24/04/2018 a 12/05/2018,
através do envio de material anexo para o email semanapsicofateci@gmail.com.
5.2 Ao submeter um trabalho, o participante precisará identificar, no título do email, a natureza
do trabalho dentre as seguintes opções: Relato de Pesquisa (empírica ou teórica) ou Relato de
Experiência (estágio, extensão, profissional).
5.3 Para realizar a submissão de um trabalho, o autor deverá enviar o resumo expandido da
atividade a ser realizada nos moldes disponibilizados no anexo I deste edital.
5.4 Independentemente da modalidade escolhida, o trabalho deverá ser apresentado no formato
de pôster (banner), no formato indicado no anexo II deste edital.
5.5 Caso o(s) autor(es) deseje(m) concorrer à premiação, devem informa-lo no corpo do email e
anexar, além do resumo expandido (item 5.3), um arquivo com o relato de pesquisa ou relato de
experiência completo, seguindo as normas estabelecidas no Anexo III deste edital.
5.6 Será enviado um e-mail acusando recebimento da inscrição para o(a) autor(a) do(s)
trabalho(s)
5.7 Após a análise do trabalho pela comissão de trabalhos científicos, será enviado um e-mail
com o resultado da solicitação.

5.8 O participante, ao efetivar sua inscrição, concorda com
todas as regras do evento explicitadas neste Edital e autoriza a publicação do(s) trabalho(s) nos
anais do evento e demais meios de divulgação.
5.9 Após a submissão do trabalho, não haverá mais a possibilidade de alterações, tanto dos
dados pessoais quanto dos conteúdos anexados.
5.10 Somente serão aceitos trabalhos que obedeçam às normas de formatação estipuladas pelo
evento.
5.11 Cada trabalho poderá ter, no máximo, 1 autor e 3 coautores.
5.12 Cada pesquisador/a poderá submeter até 02 (dois) trabalhos como 1° autor.
5.13 Os autores são responsáveis pela revisão ortográfica prévia do trabalho.
5.14 Não cabem recursos quanto à prorrogação do prazo de inscrições.
5.15 Os recursos sobre o resultado da submissão de trabalhos deverão apresentados no prazo de
até 2 dias após o recebimento do email com o resultado.
5.16 Não serão aceitos trabalhos submetidos por qualquer outro meio, tampouco após o prazo
final de recebimento estabelecido no item “5.1”. Assim, recomenda-se o envio do artigo com
antecedência, uma vez que a comissão responsável pelo evento não se responsabilizará por
inscrições não recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos e congestionamentos.
6 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO PARA ADMISSÃO DO TRABALHO
Os trabalhos científicos submetidos à X Semana Integrada de Psicologia da FATECI serão
selecionados pela Comissão Científica, considerando o seu mérito científico, de acordo com os
seguintes critérios: a) Adequação às normas do edital; b) Pertinência do trabalho em relação ao
formato proposto; c) Atualidade, originalidade e relevância do tema; d) Consistência teórica; e)
Qualidade da redação e organização do texto (clareza e objetividade).
7 DO CONCURSO DE PRODUÇÃO ACADÊMICA
A X Semana Integrada de Psicologia da FATECI irá premiar os dois melhores trabalhos
submetidos para apresentação no evento.
7.1 Admissão: Os critérios admissão do trabalho como concorrente à premiação são os
seguintes:
7.1.1 A inscrição deve respeitar todos os quesitos do item 5 deste edital.
7.1.2 O autor principal deve ser um estudante de graduação e é necessária a participação de um
professor orientador
7.1.3 O tema deve ser pertinente para a grande área da Psicologia.
7.1.4 É indispensável a apresentação do pôster no dia e horário previstos no evento.
7.2 Avaliação: cada trabalho será avaliado por dois avaliadores indicados pela comissão
científica. Eles não terão acesso a qualquer informação a respeito dos autores do texto e cada
um deles atribuirá nota de zero a dez (somente números inteiros) para os quesitos listados
abaixo. As notas dos dois avaliadores serão somadas para estabelecer o escore final.
7.2.1 Atualidade, originalidade e relevância do tema
7.2.2 Qualidade do Resumo
7.2.3 Adequação e qualidade da Introdução
7.2.4 Clareza do Problema e pertinência dos Objetivos
7.2.5 Adequação da Metodologia aos Objetivos e sua qualidade
7.2.6 Análise dos Dados e Resultados
7.2.7 Fundamento e coerência das Conclusões
7.2.8 Consistência teórica
7.2.8 Qualidade da Redação
7.3 Premiação: a premiação será conferida aos dois trabalhos que obtiverem maior escore de
acordo com os quesitos do item 7.2. Os prêmios são os seguintes:

7.3.1 1º Lugar: publicação do texto integral nos anais do
evento e um livro.
7.3.2 2º Lugar: publicação do texto integral nos anais do evento.
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Anexo I
INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO EXPANDIDO

TÍTULO (MÁXIMO 20 PALAVAS, fonte Times New Roman 14)
Nome completo do(a) autor(a) (fonte times new roman 12)
Identificação da titulação máxima, nome da instituição de afiliação
por extenso e email do autor (fonte times new roman 9)

Nome completo do(a) co-autor(a) (fonte times new roman 12)
Identificação da titulação máxima, nome da instituição de afiliação
por extenso e Email do autor (letra times new roman 9)

(máximo de 4 autores)
RESUMO
Corpo do texto: (fonte times new roman 12, espaçamento simples, alinhamento
justificado à esquerda). O corpo do resumo deve ter mínimo 500 e máximo 1200
palavras, sem parágrafos e sem recuo na primeira linha.
O Relato de Pesquisa deve apresentar: introdução (apresentação do problema de
pesquisa, justificativa, objetivo), método, resultados, discussão, conclusões,
O Relato Experiência deve apresentar: introdução (apresentação do campo, justificativa,
objetivo), desenvolvimento (passos do planejamento da atividade), resultados
(apresentação da atividade realizada), discussão, considerações finais.
Palavras-chave: em número de três a cinco.

Anexo II
MODELO DE ELABORAÇÃO DO PAINEL
X SEMANA INTEGRADA DE PSICOLOGIA DA FATECI

TÍTULO DO TRABALHO
Nome Completo do Autor
e-mail do autor
Instituição de Origem
INTRODUÇÃO
Corpo do texto em Times New Roman com tamanho não inferior a 14, espaçamento simples e
formatação de parágrafo Justificado. Apresentar a contextualização do problema estudado, com
suporte das referências utilizadas.
METODOLOGIA
Descrição da metodologia utilizada para a obtenção dos resultados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Apresentação dos resultados de forma clara e objetiva, inclusive articulação teórica.
CONCLUSÃO
Síntese dos resultados obtidos e apontamentos do estudo realizado.
REFERÊNCIAS
As referências utilizadas no trabalho devem ser apresentadas de acordo com as normas da
ABNT.
Exemplo: LAING, Ronald. A política da família. São Paulo: Martins Fontes, 1983.
Obs: As Ilustrações e demais aspectos da formatação são de livre escolha do(s) autore(s).

Anexo III
INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO ARTIGO
PARA CONCORRER A PREMIAÇÃO
1. Extensão de 10 a 25 laudas;
2. Laudas em formato A4 (210mm x 297mm) com margens de 2,5cm (todas).
3. Fonte Times New Roman, tamanho 12, entrelinha com espaçamento 1,5, alinhamento
justificado à esquerda com recuo de 1cm na primeira linha, salvo nas citações longas. Estas
devem ser recuadas 3cm da margem esquerda, justificadas à esquerda, fonte times new roman
com tamanho 10 e entrelinha simples.
4. Páginas numeradas acima do requadro do texto, fora do gabarito, alinhado à direita.
5. Na primeira página deve ser apresentado o resumo, seguindo todos os critérios do Apêndice I,
salvo pelo fato de que ele deve ter, no artigo, um mínimo de 200 palavras e um máximo de 300.
6. Cada tabela, se houver, deve ser formatada com espaço de entrelinha 1,5 em uma folha
separada após o desenvolvimento do texto, contando como parte das laudas máximas e mínimas
referidas no item 1. Um breve título deve ser fornecido para cada uma, bem como as fontes.
7. Cada figura, se houver, deve ser apresentada ao final do documento, após as tabelas (se
houver) em uma folha separada para cada. Essa folha contam para o mínimo ou máximo de
laudas indicados no item 1. O formato deve ser JPG ou PNG e a resolução mínima deve ser de
200 DPI. Os autores se responsabilizam pelo direito de uso e publicação das imagens referidas.
8. Cada tabela ou figura deve ser referida no corpo do texto com (Cf. FIGURA [INSERIR
NÚMERO DA FIGURA]) ou (Cf. TABELA [INSERIR NÚMERO DA TABELA])
9. As referências e citações devem seguir as normativas da ABNT.

