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Comemoração dos 20 anos do Curso de Psicologia São Gabriel e XII Encontro Integrado de 
Psicologia: 20 anos de história 

27, 28, 29 e 30 de abril de 2020 
 

EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS  

 
Os interessados em propor atividades e apresentar trabalhos no XII Encontro Integrado de Psicologia da PUC 
Minas São Gabriel deverão enviar suas propostas para a Comissão Organizadora, no período de 07 de outubro 
a 08 de dezembro de 2019, preenchendo o formulário inscrição disponível em: http://bit.ly/eip2020. Caberá à 
Comissão Científica aceitar, recusar, ou ainda, solicitar alterações aos autores das propostas enviadas. Cada 
autor poderá submeter até duas propostas de trabalho para o evento. A Comissão Científica enviará o parecer 
para os autores a respeito dos trabalhos submetidos até o dia 20 de dezembro de 2019. 
 
As propostas poderão ser submetidas nas modalidades indicadas adiante, com observância dos critérios 
informados:  
 

a) Mesa-redonda: essa modalidade acolherá até 3 trabalhos, de profissionais e/ou docentes, a serem 
apresentados em uma única sessão. A proposta deve conter, obrigatoriamente: título e resumo da 
mesa-redonda (200-250 palavras), nome dos proponentes, com indicação de sua formação e filiação 
institucional. Apenas um dos proponentes da mesa deverá realizar a inscrição do trabalho. Se o trabalho 
for de pesquisa empírica, o resumo deverá contemplar, necessariamente, os objetivos do estudo, a 
metodologia adotada e os resultados alcançados. As mesas-redondas acontecerão no período da manhã 
e da noite, nos dias do evento. 

 
b) Minicurso: essa modalidade acolherá propostas de formação complementar em Psicologia submetidas 

por profissionais, docentes ou alunos sob a supervisão de docentes da Faculdade de Psicologia da PUC 
Minas. O resumo da proposta (200-250 palavras) deve conter, obrigatoriamente: título, nome do(s) 
proponente(s), formação e filiação institucional, temática, objetivos, justificativa e metodologia 
utilizada. Caso tenha mais de um proponente, apenas um dos proponentes da oficina e/ou minicurso 
deverá realizar a submissão da proposta. Os minicursos serão ofertados no período da tarde, entre as 
13h30min e 17h30min, nos dias do evento. 
 

c) Cinema comentado: essa modalidade acolherá propostas de formação complementar em Psicologia 
submetidas por profissionais, docentes ou alunos sob a supervisão de docentes da Faculdade de 
Psicologia da PUC Minas. O resumo da proposta (200-250 palavras) deve conter, obrigatoriamente: 
título, nome do(s) proponente(s), formação e filiação institucional, referência ao título da obra 
audiovisual a ser exibida, objetivos, público-alvo, participantes do debate. Caso tenha mais de um 
proponente, apenas um dos proponentes do cinema comentado deverá realizar a submissão da 
proposta. O cinema comentado será ofertado no período da tarde, entre as 13h30min e 17h30min, nos 
dias do evento. 

 
d) Apresentação oral em sessão temática: essa modalidade acolherá propostas de estudantes de 

Psicologia, sob a supervisão de docentes de Psicologia. O resumo da proposta (200-250 palavras) deve 
conter, obrigatoriamente: título, nome(s) do(s) proponente(s), formação e filiação institucional, 
temática, objetivos, justificativa e metodologia utilizada. Caso tenha mais de um proponente, apenas 
um dos proponentes deverá realizar a submissão da proposta. As sessões de apresentação oral em 
sessão temática acontecerão nos dias 28, 29 e 30/04/20, no período da manhã, das 10h às 12h e à 
noite, nos dias 28 e 29/04/20, das 20h40min às 22h.  

http://bit.ly/eip2020
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e) Lançamento de livro: além do resumo (200-250 palavras), a proposta deve conter também: título, 

nome do(s) autor(es) ou organizador(es), formação e filiação institucional. A obra será exposta em 
seção coletiva. Caso tenha mais de um autor, apenas um dos autores deverá realizar a submissão do 
trabalho. 

 
f) Atividade artística e cultural: essa modalidade acolherá propostas de estudantes e professores de 

Psicologia. O resumo da proposta (200-250 palavras) deve conter, obrigatoriamente: título, nome(s) 
do(s) proponente(s), formação e filiação institucional, temática, público-alvo. Caso tenha mais de um 
proponente, apenas um dos proponentes deverá realizar a submissão da proposta. 
 

g) Exposição de fotos: nessa modalidade serão acolhidas, a juízo da Comissão Artística, fotos que 
registrem as atividades do curso ao longo de seus 20 anos e que guardem relação significativa com sua 
história. Serão aceitas para avaliação imagens que, entre outras, retratem encontros, eventos, 
confraternizações, formaturas, práticas de laboratório, pesquisa, extensão e estágio, atividades em 
grupo, visitas técnicas, instrumentos. Para esta modalidade, deve ser enviado o arquivo da imagem em 
formato jpg, jpeg ou png de alta qualidade e resolução para o e-mail do Colegiado do Curso de 
Psicologia (psicologia.sg@pucminas.br). Além da imagem, é preciso enviar documento com informações 
sobre a autoria da foto, data do registro e uma legenda que explicite o contexto e indique as pessoas 
envolvidas (100-250 palavras), além de autorização para uso da imagem na exposição. Se aceita, o 
proponente deverá entregar a foto impressa no tamanho 21x30 (papel fotográfico fosco), ao Colegiado 
do Curso de Psicologia, até o dia 20/02/2020, para que seja exposta na galeria. 

 
Casos omissos neste edital serão avaliados pelo Colegiado do Curso e Coordenação do XII Encontro Integrado 
de Psicologia. 

 
Coordenação do Evento de Comemoração dos 20 

anos do Curso 

Prof. Carlos Eduardo Carrusca Vieira 

Profa Mara Marçal Sales 

Colegiado do Curso de Psicologia 

 
Coordenação do XII Encontro Integrado de Psicologia 

Profa Nanci das Graças Carvalho Rajão 

 
Comissão Científica de Avaliação dos Trabalhos 
inscritos no XII Encontro Integrado de Psicologia 

Prof. Vilmar Pereira de Oliveira, Profª Carla Derzi, 
Profª Adriana Penzim, Profª Eni Ribeiro 

 
Comissão Científica de Avaliação dos Artigos a serem 

Premiados 

Profª Maria Madalena Silva de Assunção 

Profª Maria Auxiliadora da Silva 

 
Produção da Programação do Evento 

Profas Stella Tozo, Ana Valladão e Prof. Vilmar P. de 
Oliveira 

 
 

Seleção de Monitores para o Evento e Capacitação 

Profas Stella Tozo, Ana Valladão e Mirelle Michalick 

 
Produção do registro ISBN do Caderno de Resumos 

Ângela Siman e Vilmar Pereira Oliveira 
 

Comissão Artística 

Carlos Eduardo Carrusca 

Liza Fensterseifer 

Maria Cristina M. de Andrade 

Mara Marçal Sales 

 
Participação na divulgação do material do evento 

Colegiado do Curso e discentes Renata Rocha Luz e 
Joana Carolina Gervásio Ferreira 

mailto:psicologia.sg@pucminas.br

