FACULDADE SANTA MARIA
COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO E PESQUISA
COORDENAÇÃO DE BACHARELADO EM PSICOLOGIA

EDITAL 2020

O Curso de Psicologia realiza a III Semana de Psicologia da Faculdade Santa Maria
(FSM) com o tema: Psicologia em tempos de pandemia: desafios e potencialidades,
marcando um momento importante para a Instituição no que diz respeito à responsabilidade
com a formação e marcando a integração da academia com diferentes segmentos da
sociedade. A realização do referido evento ratifica o compromisso da FSM com uma
educação pautada na ética, no respeito à diversidade, fomentando a reflexão sobre a
situação social em decorrência da pandemia provocada pela COVID- 19. O evento
acontecerá no período de 24 a 26 de Agosto de 2020, de forma remota, tendo como
objetivo oferecer aos docentes e discentes de instituições públicas e privadas e demais
profissionais e interessados pela psicologia, espaços de partilha da produção científica,
estimulando debates que contribuam para a articulação entre ensino e pesquisa.
1. INSCRIÇÃO, NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHO E CERTIFICAÇÃO.
1.1 Das inscrições
 Os formulários de inscrição individual estarão disponíveis no site institucional, no link
https://www.even3.com.br/3semanapsicofsm/, no período de 03 de agosto a 20 de agosto
de 2020.
 Não serão aceitas inscrições no dia do evento;
 As inscrições serão gratuitas
 Os inscritos receberão por e-mail os links para participação em todas as atividades do
evento.
 A emissão dos certificados será por atividades. Dessa forma, carga horária do evento
estará distribuída entre: conferências, palestras, minicurso, oficina e participação nas
apresentações de trabalhos.
1.2 Normas para submissão e apresentações de trabalhos
 Deverão submeter para avaliação trabalhos desenvolvidos por discentes do curso de
Psicologia da FSM. Os trabalhos deverão corresponder a TCC II/2020.1 e Relatos de
Experiências de Estágios 2019.2/
 A data limite de submissão de trabalhos será de 04 a 12 de agosto 2020, no
horário limite das 23h59min, através da plataforma de inscrição;
 Cada participante poderá se inscrever em até 2 trabalhos, sendo 1 de TCC II/2020.1
e outro de relato de experiência de estágio 2019.2;
 Antes da submissão os autores deverão buscar a autorização dos seus respectivos
orientadores;
 Os trabalhos deverão ser inscritos/submetidos sob a forma de resumo eletrônico,
formato Word, obedecendo à estrutura estipulada neste documento. A submissão dos
resumos se efetuará a partir da confirmação das inscrições dos autores de cada
trabalho;
 O texto deve ser escrito em fonte Times New Roman, tamanho 12 e espaçamento
simples. A página deve ser configurada para impressão em papel A4, contendo
margens superior e esquerda iguais a 3cm, inferior e direita iguais a 2cm;
 O título do texto deve ser escrito em língua portuguesa, seguido do nome do autor e
orientador(a), com identificação dos mesmos em notas de rodapé, e identificação do
tipo de trabalho (revisão bibliográfica, pesquisa experimental, projeto de extensão,
intervenção, relato de experiência etc.);








O resumo deverá ter entre 250 a 500 palavras, escrito em língua portuguesa,
contendo obrigatoriamente as sessões expressas no texto: objetivos, método,
resultados (ou resultados esperados) e considerações finais;
O resumo deve ser seguido de três a cinco descritores: para áreas da saúde usar
palavras-chave cadastradas nos Descritores de Ciências da Saúde, e para as demais
áreas, utilizar termos livres pertinentes ao tema;
Não deve ser inclusas citações e referências no resumo;
Os trabalhos submetidos serão avaliados pela comissão cientifica para parecer final
como aprovado ou não aceito, para fins de apresentação durante o evento;
Serão indeferidos trabalhos que estejam em condições inadequadas de normas ou
que não demonstrem coerência com conteúdo proposto do mesmo;
Após aprovação do trabalho os autores receberão um e-mail com dia e horário da
apresentação, bem como o link de acesso.

1.4 Certificação
 Os certificados serão emitidos aos participantes conforme a participação nas
atividades remotas. A presença de cada participante será controlada por monitores
do evento.
 Os certificados serão emitidos 5 (cinco) dias após o encerramento do evento;
 Os certificados serão enviados ao e-mail (informado na inscrição) do participante;
 Todos os participantes que apresentarem trabalho(s) receberão certificação;
 A participação como expectador em apresentações de TCC e relatos de experiências
será certificada com até 4h.
2. APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
Os autores deverão observar as normas da ABNT e os trabalhos deverão ser
apresentados de acordo com as modalidades assinaladas na ficha de inscrição e
obedecerão aos horários da programação geral. O formato para apresentação deverá seguir
as orientações abaixo:
2.1 Tipos de apresentações
- Comunicação oral dos resultados de trabalho de conclusão de curso
Nessa modalidade, os trabalhos de pesquisa podem ser apresentados com
resultados finais. O apresentador terá um tempo de 5 min para expor seu trabalho, incluindo:
objetivos, metodologia, resultados e considerações finais ou conclusão (quando for o caso)
- Relato de experiência
O objetivo desta modalidade é possibilitar a discussão de experiências práticas de
atuação nas diferentes áreas a partir das atividades de estágios realizados em 2019.2. O
apresentador terá um tempo de 5 min para expor objetivo de estágio, estratégias utilizadas,
avaliação geral da experiência.
2.2 Forma de Apresentação
- Tanto na comunicação oral como no relato de experiência o apresentador terá um
tempo de 5 min para expor seu trabalho,
- Após a sequência (sessão) de 3 apresentações, haverá 10 minutos para interação dos
autores com os discentes e docentes presentes;
- Em cada sessão haverá um docente mediador;
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- A diagramação e o material da apresentação serão de inteira responsabilidade do autor e
orientador de cada trabalho/
- O responsável pela apresentação deverá está presente remotamente na sessão de
apresentação e com equipamentos necessários a sua apresentação.

CRONOGRAMA GERAL
Lançamento do edital
Período de inscrições
Período de submissão de trabalhos
Realização do evento

31∕07∕2020
03∕08∕2020 a
20∕08/2020
04/08∕2020 a
12∕08/2020
24 a 26∕08∕2020

Cajazeiras, 30 de Julho de 2019.
Coordenação do Curso de Psicologia da FSM
Comissão organizadora do evento
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