
 

  XII ENCONTRO INTEGRADO DE PSICOLOGIA  

   
 

 

EDITAL CONCURSO DE ARTIGOS 

 

XII ENCONTRO INTEGRADO DE PSICOLOGIA: 20 ANOS DE HISTÓRIA 
 

A Comissão Organizadora do XII Encontro Integrado de Psicologia da PUC Minas São Gabriel 
torna público aos interessados a abertura do prazo de submissão de artigos ao Concurso de 
Artigos. O concurso visa a incentivar a produção e a divulgação científica de estudos 
desenvolvidos por alunos da graduação do curso de Psicologia da PUC Minas, Unidade 
Educacional São Gabriel, sob a orientação dos professores. 
 

I. INFORMAÇÕES E REGRAS GERAIS 

 

Artigo 1º. DA ÁREA: O concurso está aberto aos estudantes de graduação em curso e aos ex-
estudantes da graduação formados em 2019, no curso de Psicologia da Unidade Educacional 
São Gabriel. 
 

Artigo 2°. DA PREPARAÇÃO DO MANUSCRITO. Os textos devem ser digitados em formato 
Word, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 entre as linhas em todo o 
texto, configuração da página com formatação de 2,5 cm para as margens, em papel A4 (210 x 
297 mm). Os parágrafos devem ser recuados na primeira linha em 1,25 cm. O manuscrito deve 
ter entre 10 e 20 páginas, incluindo folha de resumos e referências. Todas as páginas devem 
ser numeradas no canto superior direito, incluindo a do título. Notas de rodapé devem ser 
evitadas. A apresentação dos manuscritos deve obedecer a seguinte sequência: 
 

– Folha de rosto despersonalizada, contendo título pleno em português, sugestão de título 
abreviado. 
 

– Folha de rosto personalizada, contendo título pleno em português, sugestão de título 
abreviado, nome de cada autor seguido de titulação acadêmica, filiação institucional completa 
e por extenso, endereço eletrônico do autor para o qual a correspondência deverá ser enviada. 
Indicar fonte de financiamento ou reconhecimento a apoio técnico recebido no 
desenvolvimento do trabalho se houver. Exemplo: 
 

Nome do autor: 
 

Aluno (ou ex-aluno) do curso de Psicologia da Unidade São Gabriel, Faculdade de Psicologia da 
PUC Minas 

E-mail:  
Financiamento: PROBIC (se for o caso) 
 

– Folha de resumo em português e palavras-chave. Todos os originais devem apresentar uma 
página com resumo em português, que deve conter entre 120 e 150 palavras. As palavras-
chave, expressões que representam o assunto tratado no trabalho, devem ser de três a cinco, 
separadas por ponto e vírgula. 
 

– O corpo do texto e as referências devem seguir instruções do Padrão PUC Minas de 
normalização para artigos científicos, disponível na página 
http://www.pucminas.br/documentos/normalizacao_artigos.pdf No corpo do texto não deve 
constar qualquer identificação, seja da Instituição de Ensino, da autoria, da orientação de 
campos empíricos e sujeitos envolvidos no estudo ou prática. 

http://www.pucminas.br/documentos/normalizacao_artigos.pdf
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Artigo 3º. DA INSCRIÇÃO: A inscrição no Concurso de Artigos obedecerá aos seguintes 
critérios:  
 
Parágrafo 1º. Serão aceitos artigos oriundos de trabalhos desenvolvidos durante a graduação, 
fruto de reflexões teórico-conceituais, com ou sem análises de dados empíricos, produzidos a 
partir de monografias (trabalhos de conclusão de curso), experiências de iniciação científica, 
extensão universitária, práticas de estágio e atividades complementares de graduação. 
 

Parágrafo 2°. As inscrições serão feitas por meio de preenchimento de formulário específico, 
que se encontra no final deste edital. O(a) autor(a) deverá enviar uma cópia do artigo para o e-
mail (encontrointegrado.psi@pucminas.br). Cada aluno(a) poderá inscrever somente um 
artigo. A autoria do artigo poderá ser coletiva. 
 
Parágrafo 3°. Não serão aceitas inscrições após a data final das mesmas.  
 

Artigo 4º. DA SELEÇÃO. A Comissão Organizadora do Concurso encaminhará os artigos 
inscritos para serem avaliados por pareceristas do XII Encontro Integrado de Psicologia da PUC 
Minas São Gabriel. Com base nos pareceres, uma Banca Examinadora fará a seleção final.  
 

Artigo 5º. DO RESULTADO. Não caberá recursos quanto ao resultado final do concurso. O 
resultado será anunciado em Sessão de Premiação, prevista na programação do XII Encontro 
Integrado de Psicologia da PUC Minas São Gabriel, em local e horário a serem divulgados pela 
Comissão Organizadora. 
 

Artigo 6º. DA PREMIAÇÃO. O melhor trabalho será divulgado por meio eletrônico no site do 
curso de psicologia www.saogabriel.pucminas.br/psicologia e será publicado na revista virtual 
“Pretextos”, da Faculdade de Psicologia da PUC Minas, após revisão e alterações sugeridas 
pelos pareceristas. 
 
Artigo 7º. DOS CERTIFICADOS. Serão emitidos certificados para os autores dos artigos 
classificados em 1º e 2º lugares. 
 

Artigo 8º. DA DEVOLUÇÃO: Os manuscritos não serão devolvidos, mas os pareceres serão 
encaminhados para os devidos autores. 
 

Artigo 9º. DOS PRAZOS: o concurso obedecerá ao seguinte calendário: 
 

07/10/2019 até 08/12/2019 – submissão do artigo e envio de ficha de inscrição para o e-mail: 
encontrointegrado.psi@pucminas.br. A ficha de inscrição encontra-se no final deste edital. 
 

Sessão de Premiação – divulgação dos resultados na Sessão de Premiação do XII Encontro 
Integrado de Psicologia da PUC Minas São Gabriel, em data a ser divulgada na programação do 
evento. 
 

Artigo 10º. DOS CASOS OMISSOS: os casos omissos neste edital serão decididos pela Banca 
Examinadora do Concurso, cujas decisões serão soberanas. 
 

Belo Horizonte, 07 de outubro de 2019.  
Comissão Organizadora do XII Encontro Integrado da Psicologia da PUC Minas São Gabriel   
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