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II COLÓQUIO DE PESQUISA EM PSICOLOGIA DA UNIFG 

 
"PESQUISA E EXTENSÃO COMO INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL" 

 
 
 

EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
 

 
 
A Comissão Organizadora do II Colóquio de Pesquisa em Psicologia da UniFG e  VIII Jornada 

de Ensino, Pesquisa e Extensão do Centro Universitário FG – UniFG torna público o presente 

Edital, cronograma e regras para inscrição e seleção de trabalhos acadêmicos que comporão 

os Anais do evento, no formato Comunicação Oral.  

 

1. DA NATUREZA DO EVENTO  

1.1 O II Colóquio de Pesquisa em Psicologia, que acontecerá no dia 24 de setembro de 2020, 

das 14h às 18h, na modalidade virtual (através do aplicativo Google Meet), é um evento 

destinado a promover encontros, debates, troca de experiências e produção de conhecimentos 

a partir da apresentação das pesquisas em Psicologia e áreas afins, desenvolvidas pelos 

discentes e docentes da UniFG e comunidade externa.  

 

2. DAS INSCRIÇÕES  

2.1 As inscrições para apresentação de trabalhos no II Colóquio de Pesquisa em 

Psicologia serão realizadas, exclusivamente, pelo e-mail: 

psicologia@centrouniversitariounifg.edu.br, observando os seguintes critérios:  

a. serão aceitos trabalhos resultantes de pesquisas dos discentes e docentes do curso de 

Psicologia e áreas afins, bem como pesquisas realizadas por pesquisadores externos à UniFG;  

b. as áreas temáticas para apresentação de trabalho são: Linha 1: Políticas Públicas, Saúde 

Mental e Direitos Humanos; e Linha 2: Psicologia e Processos Educativos;  

c. os trabalhos deverão ser encaminhados, no formato .pdf e word, via e-mail, seguindo as 

normas descritas no item 5 do presente Edital;  

d. os trabalhos, encaminhados via e-mail devem ter a sinalização, no cabeçalho, de que área a 

temática que se destina.  

 

2.2 A inscrição deve ser realizada em nome de um dos autores da proposta, então denominado 

“Autor-inscrito”, que será o destinatário dos e-mails enviados pela Comissão Organizadora do 

evento.  

mailto:psicologia@centrouniversitariounifg.edu.br
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2.3 O Autor-inscrito deverá enviar, no mesmo e-mail, dois arquivos em .pdf e em word do 

trabalho. O primeiro arquivo com a identificação dos autores. O segundo arquivo não deve 

conter a identificação dos autores.  

2.4 Os arquivos enviados deverão ser nomeados com título do trabalho.  

 

2.5 O trabalho submetido deve ter, no máximo, cinco autores. Os nomes e a ordem dos autores 

informados no trabalho submetido devem ser conferidos atentamente, pois no certificado 

constarão os dados informados, caso o mesmo seja aceito para apresentação.  

2.6 Deverá ser sinalizado, no ato da inscrição via e-mail, os nomes dos autores que 

apresentarão o trabalho.  

 

2.7 Para submeter trabalho (s) no II Colóquio de Pesquisa em Psicologia, o (s) participante (s) 

devem estar devidamente inscrito (s) na VIII Jornada de Pesquisa e Extensão da UniFG. A 

inscrição pode ser efetuada pelo endereço www.centrouniversitariounifg.edu.br/eventos. 

 

3. DAS QUESTÕES ÉTICAS  

3.1 O conteúdo e as opiniões expressas nos trabalhos encaminhados são de inteira 

responsabilidade dos autores, não podendo ocorrer plágio ou dados que não sejam fidedignos, 

devendo ser apresentada a lista completa de referências e colaborações recebidas, se 

necessário.  

3.2 A Comissão Organizadora tem a outorga de não publicar os trabalhos que não obedeçam 

às normas legais e éticas. O uso de qualquer tipo de sinalização (iniciais verdadeiras dos 

nomes, números de registros em prontuário) que identifique o (s) sujeito(s) deve ser evitado.  

 

3.2.1 Um indivíduo não poderá ser identificado por fotografias, exceto com consentimento 

expresso, por escrito, acompanhando o trabalho original no momento da submissão.  

 

3.3 A menção às instituições públicas ou privadas, deve ser acompanhada de documentos que 

demonstrem a ciência por parte de seus representantes.  

 

4. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

 

4.1 Os trabalhos submetidos serão avaliados, às cegas, por Comissão Avaliadora, composta 

por três professores de aderência à área temática.  

4.2 A Comissão Avaliadora emitirá um parecer julgado como “Aceito” ou “Não aceito”, 

baseados nos seguintes critérios:  
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a. adequação do título ao conteúdo do trabalho;  

b. adequação do trabalho às normas da ABNT de citação, referências, identificação de 

gráficos, tabelas e figuras;  

c. aspectos gerais de redação, clareza e objetividade da linguagem;  

d. adequação do resumo quanto ao número de palavras, formatação e conteúdo;  

e. clareza e descrição detalhada da atividade realizada, do objetivo, descrição clara dos 

procedimentos metodológicos, dos resultados, discussão e conclusão.  

f. entrega de todos os termos exigidos neste edital (item 6). 

 

4.3 Após a avaliação, o “Autor-inscrito” receberá e-mail informando da decisão quanto ao 

julgamento do trabalho.  

4.4 Não cabe aos autores que submeteram trabalhos qualquer tipo de recurso ou solicitação 

para revisão dos trabalhos.  

4.5  Adequação do trabalho quanto ao número de páginas. 

 

5. FORMATAÇÃO DO TEXTO  

5.1 A formatação do texto deve seguir os seguintes critérios: deve ser redigido na forma 

impessoal, em folha branca formato A4 (21,0 X 29,7 cm), fonte Times New Roman, tamanho 

12, espaçamento 1,5 entre linhas, alinhamento justificado, margens superior, inferior, esquerda 

e direita de 3,0; 2,0; 3,0; e 2,0cm, respectivamente.  

5.2 O Resumo Expandido deve conter no mínimo 3 (três) páginas e no máximo 5 (cinco) 

páginas, incluindo referências e notas. As citações de artigos (referências) no texto devem 

seguir as normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Este deve 

ser dividido nas seguintes seções: título, autoria, afiliações, resumo, palavras-chave, 

introdução, material e métodos, resultados e discussão, conclusões, agradecimentos (opcional) 

e referências. Os títulos de cada seção devem ser digitados em negrito, justificados à esquerda 

e em letra maiúscula.  

 

a. Título: Deve ser preciso, sucinto e informativo, com 20 (vinte) palavras no máximo, fonte 

Times New Roman, tamanho 12, em negrito, centralizado, em maiúsculo, sem pontuação final.  

 

b. Autores e Afiliações: Listar até 5 (cinco) autores. A primeira letra de cada nome/sobrenome 

deve ser maiúscula. Devem ser listados com o nome completo (Ex.: Fulano Beltrano da Silva1). 

Os nomes dos autores deverão ser separados por vírgula, centralizado, com enumeração em 

sobrescrito. Informar o endereço eletrônico do autor responsável pela correspondência. Incluir 
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as afiliações, mediante chamadas numeradas sequencialmente, em algarismos arábicos, após 

o último sobrenome de cada autor. Deixar uma linha em branco após os autores (1,5 cm). 

Devem ser escritas na fonte Times New Roman, tamanho 12.  

 

c. Resumo: o resumo deve conter no máximo 150 (cento e cinquenta) palavras. Neste deverão 

ser abordado uma breve introdução do tema, objetivo da pesquisa, metodologia, resultados e 

discussão e conclusão, sem parágrafos ou identificação.  

 

d. Palavras-chave – Devem constar três termos.  

 

e. Introdução – Deve ser compacta e objetiva, contendo citações atuais que apresentem 

relação com o assunto abordado na prática. As citações presentes na introdução devem ser 

empregadas para fundamentar a discussão dos resultados, criando, assim, uma 

contextualização entre o estudo e a discussão dos resultados. Terminar a seção apresentando 

o objetivo do trabalho. Não deve conter mais de 250 palavras. Citações de autores no texto: 

devem ser observadas as normas da ABNT.  

 

f. Material e Métodos – Neste momento são apresentados e descritos os métodos, as técnicas 

e os instrumentos de coleta de dados (delineamento do estudo; população e amostra; critérios 

de inclusão; local e período da coleta de dados; instrumentos e procedimentos para a coleta de 

dados; análise dos dados). Todas as modificações de procedimentos devem ser explicadas. 

Caso seja necessário poderá inserir tabela, numerando-a consecutivamente com algarismos 

arábicos na parte superior. Não usar linhas verticais. As linhas horizontais devem ser usadas 

para separar o título do cabeçalho e este do conteúdo, além de uma linha no final da tabela. 

Cada dado deve ocupar uma célula distinta. Usar espaço simples. Não usar negrito ou letra 

maiúscula no cabeçalho.  

 

g. Resultados e Discussão – Deve-se interpretar claramente e concisamente os resultados e 

integrá-los aos resultados de literatura para proporcionar ao leitor uma base ampla na qual 

possa aceitar ou rejeitar as hipóteses testadas. Evitar parágrafos soltos, citações pouco 

relacionadas ao assunto e cotejamentos extensos. Destacar os principais resultados, fazendo 

as chamadas pertinentes para tabelas ou figuras (caso sejam necessárias) e para as citações 

bibliográficas. Tabelas e figuras deverão ser inseridas sequencialmente no texto, formatadas 

conforme citadas no tópico anterior.  

 

h. Conclusão – Usar esta seção para destacar o progresso e as aplicações que o trabalho 

propicia.  
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i. Agradecimentos – Devem ser escritos em itálico e o uso é opcional.  

 

j. Referência Bibliográfica – Deve ser apresentada em ordem alfabética, elaborada de acordo 

com as normas da ABNT.  

 

6. DOCUMENTOS ENVIADOS JUNTO AO ARQUIVO DE ANAIS  

 

6.1. O autor responsável de cada resumo deverá assinar e encaminhar, no formato .pdf, os 

seguintes termos: (a) Autorização e transferência de diretos de publicação do resumo 

(ANEXO I), e (b) Declaração de originalidade e de não ter publicado o resumo em nenhum 

outro evento (ANEXO II).  

 

7. DAS NORMAS PARA APRESENTAÇÃO  

 

7.1 Os apresentadores receberão o link de acesso a sala do Google meet para apresentação 

com 30 minutos de antecedência. A conectividade da internet será de responsabilidade dos 

apresentadores.  

 

7.2 O primeiro slide deve conter: Título do trabalho, nome dos autores e instituição de origem 

de cada autor.  

 

7.3 A apresentação de trabalhos deve contemplar os seguintes tópicos:  

 

a. título e autores;  

b. introdução;  

c. material e métodos;  

d. resultado e discussão;  

e. conclusão;  

f. referências.  

 

7.4 A duração da apresentação será de 15 min. Após esse tempo de apresentação, haverá 

mais 5 minutos para perguntas.  

 

8. DA CERTIFICAÇÃO  
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8.1 Os autores dos trabalhos aprovados e os selecionados que se fizerem presentes durante a 

exposição oral realizada no evento receberão o Certificado da apresentação o “Autor-inscrito” 

que deverá encaminhá-lo aos demais autores.  

8.2 Os trabalhos aprovados serão publicados no periódico científico FG Ciência.  

9. DO CRONOGRAMA  
 
13/08/2020 Publicação do Edital  

 

18/08/2020 Abertura das Inscrições para o II Colóquio 
de Pesquisa em Psicologia  

Até dia 08/09/2020 Período de Inscrição dos Trabalhos  
 

10/09/2020 Publicação da Homologação dos trabalhos 
inscritos  

18/09/2020 Publicação final dos Trabalhos Aceitos 
  

23/09 e 25/09/2020  Apresentação dos trabalhos aprovados no II 
Colóquio de Pesquisa em Psicologia  

 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos serão julgados pela Comissão Organizadora do II Colóquio de Pesquisa em 

Psicologia. 

 

 

Guanambi, 13 de agosto de 2020  

 

 

 

Comissão organizadora do II Colóquio de Pesquisa em Psicologia 

 


