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II COLÓQUIO DE PESQUISA EM PSICOLOGIA DA UNIFG 

 
ERRATA AO EDITAL  

 
 
 
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 a presente 

Errata ao Edital. 

 

Onde se lê:  

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.  

 

Leia-se: 

1. DA NATUREZA DO EVENTO  

1.1 O II Colóquio de Pesquisa em Psicologia, que acontecerá no dia 23 de setembro de 2020, 

das 14h30 às 19h, 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.  

 

Onde se lê: 

2. DAS INSCRIÇÕES 

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. 

 

Leia-se: 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.5 O trabalho submetido deve ter, no máximo, sete 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. 
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Onde se lê: 

7. DAS NORMAS PARA APRESENTAÇÃO  

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

mais 5 minutos para perguntas.  

 

Leia-se: 

7. DAS NORMAS PARA APRESENTAÇÃO  

7.4 A duração da apresentação será de 10 min. Após esse tempo de apresentação, haverá 

mais 5 minutos para perguntas.  

 

Onde se lê: 
 
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  

 

Leia-se: 
 
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  

20/09/2020 Publicação final dos Trabalhos Aceitos 
  

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

 

 

Guanambi, 18 de setembro de 2020 


