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EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS  

 
Os interessados em propor atividades e apresentar trabalhos no XI Encontro Integrado de Psicologia da 
PUC Minas São Gabriel deverão enviar suas propostas para a Comissão Organizadora, no período de 01 de 
dezembro de 2018 a 03 de março de 2019, preenchendo o formulário de inscrição online clicando aqui. As 
propostas serão avaliadas pela Comissão Científica, podendo ser aceitas ou não. Cada autor poderá 
submeter até duas propostas de trabalho para o evento. A Comissão Científica irá enviar o parecer sobre 
cada trabalho inscrito para os autores até o dia 8/3/2019. 
 
Observações:  

 As oficinas são oferecidas no período da tarde;  

 Rodas de conversa, mesas redondas e apresentação de pôsteres/comunicação oral no período da 

manhã e/ou noite. 

AS PROPOSTAS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES CRITÉRIOS:  
 

a) Mesa redonda: o resumo da proposta deve conter, obrigatoriamente: título da mesa redonda, 
título e resumo (200-250 palavras) de cada trabalho que a compõe e nome dos proponentes, com 
indicação de sua formação e filiação institucional. Se o trabalho for de pesquisa empírica, o resumo 
deverá contemplar, necessariamente, os objetivos do estudo, a metodologia adotada e os 
resultados alcançados. Deve-se incluir na ficha de inscrição o material e/ou equipamento 
necessário para a apresentação.  

 
b) Roda de Conversa: o resumo da proposta deve conter, obrigatoriamente: título, nome dos 

proponentes, formação e filiação institucional, temática, referencial teórico, objetivos, público-alvo 
e metodologia utilizada (200-250 palavras). Deve-se incluir na ficha de inscrição o material ou 
equipamento necessário para a apresentação.  

 
c) Oficina e/ou Minicurso: o resumo da proposta deve conter, obrigatoriamente: título, nome dos 

proponentes, formação e filiação institucional, temática, objetivos, justificativa e metodologia 
utilizada (200-250 palavras). Deve-se incluir na ficha de inscrição o material ou equipamento 
necessário para a apresentação.  
 

d) Cinema comentado: o resumo da proposta deve conter, obrigatoriamente: título, nome dos 
proponentes, formação e filiação institucional, referência ao título da obra audiovisual a ser 
exibida, objetivos, público-alvo, participantes do debate (200-250 palavras). Deve-se incluir na ficha 
de inscrição o material ou equipamento necessário para a apresentação.  
 

e) Apresentação de pôsteres/comunicação oral: o resumo da proposta e o pôster devem conter, 
obrigatoriamente: título, nome dos proponentes, formação e filiação institucional, temática, 
referencial teórico, objetivos, público-alvo e metodologia utilizada (200-250 palavras). Tamanho do 
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pôster: 90 cm x 60 cm. Os pôsteres serão avaliados por pareceristas. Dependendo do número de 
inscritos os pôsteres poderão ser apresentados na modalidade de comunicação oral. 

 
f) Sessão de lançamento de livros: além do resumo (200-250 palavras), a proposta deve conter 

também: título, nome do(s) autor(es) ou organizador(es), formação e filiação institucional.  
 

g) Atividade artística (teatro, dança, música etc.): o resumo da proposta deve conter, 
obrigatoriamente: título, nome dos proponentes, formação e filiação institucional, temática, 
público-alvo. (200-250 palavras). Deve-se incluir na ficha de inscrição o material ou equipamento 
necessário para a apresentação.  
 

Colegiado do Curso de Psicologia 
Prof. Carlos Eduardo Carrusca Vieira (Coordenador do Curso de Psicologia) 
Profª Ângela Siman 
Profª Mara Marçal Sales 
Profª Maria Madalena Silva de Assunção 
 
Comissão Científica e Organizadora do XI Encontro Integrado de Psicologia da PUC Minas São Gabriel 
Profª Nanci das Graças Carvalho Rajão (Coordenadora do XI Encontro Integrado de Psicologia) 
Profª Ana Maria Valadão 
Profª Ângela Maria Siman 
Profa  Carla Derzi 
Profª Eni Ribeiro da Silva 
Profª Marcelo Resende 
Profa  Maria Auxiliadora Silva 
Profª Stella Maria Poletti Simionato Tozo 
 
Representantes discentes:  
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