
 

 
Faculdade UNINASSAU de Parnaíba-PI 

 
V JORNADA DE PSICOLOGIA 

 
Edital 

 
A Diretora geral da Faculdade Uninassau de Parnaíba e a Presidente do 

presente Encontro, no uso de suas atribuições, estabelecem as normas para a 
realização do V JORNADA DE PSICOLOGIA, evento a ser realizado no Auditório 
da Nassau (BR 343), nos dias, 27, 28 e 29 de agosto de 2019, cujo objetivo é o 
de promover aos discentes, docentes e a comunidade acadêmica em geral um 
espaço formativo para discussão e divulgação de produções científicas, os quais 
serão regidos por este regulamento. 
 
1. Informações Gerais e formas de participação 

 
1.1. A Faculdade Uninassau de Parnaíba-PI realizará, nos dias, 27, 28 e 29 de 
agosto de 2019, a V JORNADA DE PSICOLOGIA, com a participação dos 
professores e alunos da IES, bem como dos docentes, discentes de graduação 
e pós-graduação de outras Instituições de Ensino Superior - IES. 
 
1.2. A participação no evento poderá ser da seguinte forma: 
 

a) Participante ouvinte - destinada aos interessados em participar do 
evento sem apresentação de trabalhos na condição de ouvintes. 

b) Apresentador de trabalho - destinada a professores, acadêmicos de 
graduação e pós-graduação e demais interessados da comunidade 
acadêmica, desde que estejam em consonância com as linhas de 
Pesquisa do Encontro e com as informações contidas nas normas aqui 
estatuídas; 
 

c) Valores: 
 

Tipo de 
Participante 

Ouvinte e 
Apresentador 
de Trabalho 

Datas 

Estudante R$ 30,00  
Profissional R$ 30,00 

 
 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
2. Critérios para inscrição para apresentação de trabalhos científicos 
 
2.1. Os trabalhos, no formato de artigo científico, devem respeitar as normas de 
publicação expressas na parte final deste Edital, bem como atender aos critérios 
estabelecidos para análise (ANEXO I).  
2.2. Os trabalhos que não respeitarem essas normas serão prontamente 
excluídos da análise ou serão considerados não aceitos. 
2.3. Os participantes deverão preencher, primeiramente, um formulário de 
inscrição para envio do artigo a ser submetido ao Comitê Científico da 
UNINASSAU. 
2.4. Para submissão de trabalhos os participantes deverão seguir os seguintes 
passos: 

a) 1º Passo: Todos os participantes deverão realizar sua inscrição em 
formulário próprio e entregar à Coordenação do Congresso, juntamente 
com o comprovante de pagamento, que deverá ser realizado no setor 
financeiro da Faculdade UNINASSAU – Parnaíba –PI. Localizada na BR 
343,S/N Bairro Floriópolis para posterior submissão do trabalho ao Comitê 
Científico. 

b) 2º Passo: O(s) participante(s) deve(m) enviar uma cópia do artigo em 
formato Word, entre o período de 12/08/2019 à 15/08/2019 para o 
seguinte e-mail: jornadadepsicologia@gmail.com 

 
2.5. Os estudantes de graduação e pós-graduação poderão ter seus trabalhos 
avaliados desde que apresentem como coautor pelo menos um profissional 
orientador;  
2.6. O participante cujo trabalho não for aceito, participará do evento na condição 
de ouvinte e terá direito a certificado de participação; 
2.7. O participante, ao efetivar sua inscrição, concorda com todas as regras do 
evento explicitadas neste Edital e autoriza a publicação do(s) trabalho(s) no 
LIVRO (e-book) do evento e demais meios de divulgação da Faculdade Maurício 
de Nassau de Parnaíba-PI, sendo responsável pelo conteúdo apresentado; 
2.8. Cada autor poderá submeter à apreciação 06 (seis) artigos, sendo até 03 
(três) trabalhos na condição de autores até 03 (três) na condição de coautor. 
2.9. Cada trabalho poderá ter no máximo 06(seis) participantes. 

 
3. Conteúdo dos trabalhos 
 
3.1. O(s) trabalho(s) proposto(s) pelo(s) participante(s) deve(m) estar 
articulado(s) a uma das linhas de pesquisa apresentadas neste edital, devendo 
explicitá-las na ficha de inscrição e no e-mail de envio do trabalho.  
3.2. As linhas de pesquisa são as seguintes: 
 
 



 

ÁREA DE CONHECIMENTO:  
- Psicologia e demais áreas da saúde 
 
LINHAS DE PESQUISA: 
- Psicologia positiva na clínica 
- Saúde mental e terapias complementares 
- Espiritualidade em diálogos com a psicologia 
- Psicologia e as novas tecnologias 
- Psicologia e metodologias ativas 
-Psicologia no contexto moderno: abordagens ou linguagens que se entrecruzam 
- Psicologia e inovação de práticas 
 
3.3. Os trabalhos serão desenvolvidos no formato de artigos científicos, os quais 
deverão ser apresentados levando-se em consideração as reflexões teóricas e 
práticas decorrentes das pesquisas concluídas; 
 
4. Das normas de apresentação dos trabalhos 
 
4.1. Apresentação Oral 
 
4.1.1. A comunicação Oral do trabalho deverá ser formatada conforme as 
sessões desenvolvidas na estrutura do trabalho científico: (Introdução, 
Objetivos, Método, Resultados, Considerações finais e Referências) 
Apresentação oral de 15 min. com tempo adicional de mais 10 min. para debates 
e questionamentos. 
 4.1.2. A comunicação Oral (em projetor de multimídia, através de slides) deverá 
ser apresentada para uma banca formada por professores designada pela 
Comissão Científica de acordo com cada linha de pesquisa. 
4.1.3 Caso o trabalho tenha mais de uma autoria, somente um dos autores 
deverá apresentá-lo, entretanto, o certificado do trabalho só será fornecido, 
mediante inscrição e presença dos demais autores e co-autores no momento da 
comunicação oral. 
 
4.2. Das normas de formatação dos artigos 
4.2.1. Os trabalhos deverão ser desenvolvidos de acordo com as orientações 
constantes do ANEXO I deste Edital. 
 
5. Critérios para avaliação dos Trabalhos 
5.1. Os trabalhos serão avaliados pelo Comitê Científico do V JORNADA de 
Psicologia da Faculdade UNINASSAU de Parnaíba/PI, seguindo os critérios 
abaixo relacionados: 

a) Estar em conformidade com as linhas de pesquisa especificadas neste 
instrumento. 

b) Atender aos aspectos formais e técnicos dos artigos (orientações do 
ANEXO I). 

c) Atender aos aspectos relativos à comunicação escrita (clareza das ideias, 
objetividade, fundamentação científica e qualidade da redação). 



 

d) Apresentar relevância científica e social. 
 

5.2. Após a avaliação dos trabalhos pelo Comitê Científico, será emitida carta de 
aceite ou não aceite para cada trabalho analisado. 
5.3. Os trabalhos considerados aceitos integrarão a programação das 
apresentações orais. 
 
7.Cronograma do evento 
 

Eventos Datas 
Inscrições (ouvintes) Até o dia 25/08/2019 
Submissão de Trabalhos 12/08/2019 à 15/08/2019 
Período de apreciação pela comissão científica 16/08/2019 à 20/08/2019 
Divulgação dos trabalhos aceitos e programação 
das apresentações orais 

21/08/2019 

Evento 27/08/2019 à 29/08/2019 
 
8. Divulgação dos Resultados – Trabalhos Aceitos 
 
8.1. A relação dos trabalhos aceitos, conforme especificações deste Edital, serão 
encaminhados via e-mail pessoal do autor, oportunidade em que serão 
divulgados as datas e ordem das apresentações. 
 
. 
9. Cláusula de Reserva 
 
9.1. A Comissão Organizadora da V Jornada de Psicologia da Faculdade 
UNINASSAU de Parnaíba-PI reserva-se o direito de resolver os casos omissos 
e as situações não previstas no presente Edital mediante a expedição de 
Resoluções. 
 
Parnaíba,  08 de Agosto de 2019. 
 
 
 
 
_________________________ 
            Rosany Correa 
            Diretora Geral 
 

________________________ 
         Marlinda Pessoa 
  Presidente do Congresso 

 
 
 
 
 
 

V JORNADA DE  PSICOLOGIA  



 

INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
NORMAS GERAIS 

 
 

1. É de inteira responsabilidade a revisão gramatical por parte do(s) 
autor(es).  

2. O conteúdo de cada artigo científico é de inteira responsabilidade de 
seu(s) respectivo(s) autor(es). 

3. Os trabalhos enviados serão encaminhados ao Comitê Científico para 
análise e parecer; 

4. A aceitação de texto para publicação implica na transferência de direitos 
autorais para a publicação. 

5. Todos os interessados em apresentação oral devem enviar artigo que, 
obrigatoriamente, deve estar formatado conforme segue: 

a. Título do trabalho; nome do autor; nome do coautor (para 
acadêmicos graduandos ou pós-graduandos); qualificação e 
instituição do autor e coautor e endereço eletrônico. 

b. Mencionar em nota de rodapé se é trabalho de Iniciação Científica, 
Mestrado ou Doutorado. 

 
 
 
NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE ARTIGOS CIENTIFICOS 
 
1. Extensão e autoria 
1.1. Os Artigos devem ser apresentados com extensão mínima de 5 e máxima 
de 8 laudas, compreendendo referências e anexos; 
1.2. Cada autor poderá submeter à apreciação de 06 artigos, podendo ser até 
03 (três) trabalhos como primeiro autor e como coautor não terá restrições na 
participação;  
1.3. Cada trabalho poderá ter no máximo 06(seis) participantes; 
1.4. Não serão aceitos trabalhos já publicados anteriormente em outros eventos 
e/ou meios digitais ou impressos. 
 
2. Digitação e formatação dos artigos: 

• Formato de arquivo: doc (Word para Windows). 
• Fonte: Times New Roman, tamanho 12 (todo o trabalho). 
• Papel tamanho A4. 
• Margem superior 2,5 cm e inferior 2,5 cm. 
• Margem esquerda 3 cm e direita com 3 cm. 
• Numeração da página: Fora (outside) - canto superior direito, a partir da 

segunda página. 
• Espaçamento entre linhas: 1,5 cm e na bibliografia simples. 
• Alinhamento: Justificado. 
• Título em maiúsculo/negrito e sem destaque no subtítulo (se houver) com 

alinhamento centralizado. 
• Citações diretas: recuo de 4 cm, fonte 10 e espaçamento simples; 



 

• Citações: As citações devem ser acompanhadas por uma chamada para 
o autor, com o ano e o número da página. Exemplo: (FOUCAULT, 2010, 
p. 105). 

• Referências bibliográficas: devem constituir uma lista única ao final do 
artigo, em ordem alfabética, seguindo as normas preconizadas pela 
ABNT. 

• Nome do autor justificado à direita, sem referência à titulação ou 
vinculação institucional, o que será feito em espaço próprio. 

 
3. O cabeçalho deve conter: 

• O título (e subtítulo, se houver); 
• Na segunda linha, o(s) nome(s) do(s) autor(es), justificado(s) à direita, 

sem referência à titulação ou vinculação institucional, o que será feito em 
espaço próprio (nota de rodapé); 

• Na terceira o(s) correio(s) eletrônico(s). 
 
4. Na estrutura contínua do corpo do Artigo deve conter: 

• Resumo em português, em negrito, seguido de dois pontos. No resumo 
priorizar introdução (apresentação clara do tema e objetivos), método, 
referencial teórico (principais), análise e discussão dos resultados e 
conclusão. 

• O espaçamento do resumo deve ser simples; fonte 12, contendo no 
mínimo 150 e máximo 350 palavras; 

• Uma linha abaixo do resumo, inserir Palavras-chave – (no idioma do texto) 
em negrito e caixa baixa, seguido de dois pontos. Após os dois pontos, 
inserir três a cinco palavras-chave que identifique o conteúdo do texto. 
 

5. Estrutura textual: 
5.1 O Trabalho deverá conter: introdução, desenvolvimento, considerações finais 
e referências: 

• INTRODUÇÃO: Deve apresentar o tema; o referencial teórico que 
sustenta a discussão do tema; a formulação do problema; Objetivos 
pretendidos; relevância do assunto proposto; método da pesquisa. 

• DESENVOLVIMENTO: Nessa parte especificar os títulos e subtítulos (se 
houver) correspondentes ao trabalho e neles desenvolver os argumentos 
teóricos e/ ou metodológicos. 

• CONSIDERAÇÕES FINAIS: Deverá destacar os pontos centrais da 
discussão feita no decorrer do artigo, bem como apresentar o 
posicionamento do(s) autor(es) em relação ao tema discorrido. 

 
5.2. O texto deve ser redigido com objetividade e clareza. Sua estrutura deve ser 
dividida em partes não numeradas e com subtítulos. 
5.3. Para citações, notas e referências, os autores devem observar as normas 
em vigor da ABNT/ NBR 10520. No caso de citações diretas recomenda-se a 
utilização do sistema autor, data e página e nas indiretas o sistema autor-data. 
As citações de até três linhas devem ser incorporadas ao parágrafo e entre 
aspas. As citações superiores a três linhas devem ser apresentadas em 



 

parágrafo específico, recuadas 4 cm da margem esquerda, com letra tamanho 
10 e espaçamento simples entre linhas. As notas de explicações e de referências 
devem ficar no final da página. 
5.4. Bibliografia: somente referenciada. Deve ser apresentada no final do 
trabalho, em ordem alfabética, segundo as normas da ABNT/ NBR 6023 em 
vigor. 
 
6. Apresentação dos Trabalhos 

• Os dias das apresentações dos trabalhos na forma oral, bem como os 
horários serão divulgados com antecedência nos blogs dos cursos 
Apresentação de Trabalhos Orais: 

o Cada apresentador terá no máximo 15 minutos para expor seu 
trabalho, acrescidos 10 minutos para questionamentos e 
discussões. 

o Os tópicos da apresentação oral devem contemplar: 
Título/Autores/Identificação, Introdução, Objetivo(s), Metodologia, 
Resultado (s) e Conclusão. 

o O apresentador deverá estar presente no local da apresentação 
com antecedência de 30 minutos. 

 
7. Emissão de Certificados 

• Será emitido um certificado por trabalho apresentado, contendo o título do 
trabalho e o(s) nome(s) do(s) autor(es). Constará apenas os nomes dos 
autores comprovadamente inscritos e presentes no V JORNADA DE 
PSICOLOGIA da Faculdade UNINASSAU em Parnaíba. 
 
 
 
 

 
 


