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ORIENTAÇÕES PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS: 
 
 
Início : 10/03/2014 
Término : 30/05/2014 
 
 
INFORMAÇÔES GERAIS:  
  
1) Todo participante do congresso poderá inscrever trabalhos. 
2) O link para inscrições de trabalhos será liberado após o pagamento total ou parcial da taxa de inscrição de 

participação. 
3) Cada participante poderá estar inscrito em até 3 trabalhos como autor principal. Caso você tenha trabalhos 

reprovados ou cancelados, poderá substituí-los por novos trabalhos. 
4) Após a inscrição do trabalho, ele será encaminhado à comissão científica do evento para avaliação. Para 

acompanhar o andamento da avaliação de seu trabalho, acesse o sistema de inscrição. 
5) A avaliação dos trabalhos será publicada no sistema de inscrição em até 20 dias após o cadastro da proposta 

de trabalho. 
6) Todos os co-autores de trabalhos deverão estar inscritos no sistema de inscrição do congresso. O pagamento 

da taxa de inscrição deverá ser feito SOMENTE por aqueles que participarem do congresso. Se não for 
participar, desconsiderar o boleto. 

7) Para inscrever seus trabalhos você deverá: 
 

- Apontar um dos eixos: 
• Eixo I: Psicologia e Sustentabilidade: cidadania, diversidade e modelos sociais 
• Eixo II: Psicologia, formação e práticas profissionais na construção de projetos ético-políticos 
• Eixo III: Psicologia e Políticas Públicas no enfrentamento das desigualdades sociais 

 
- Apontar um dos processos: 

LISTA DE PROCESSOS – processos de trabalho em Psicologia, com utilização de teorias psicológicas, 
ferramentas de intervenção embasadas em teorias psicológicas, dirigidos a intervenção em aspectos 
psicológicos e subjetivos de indivíduos, grupos, coletivos diversos, instituições. 
 

• Processos de Acolhimento 
• Processos de Acompanhamento 
• Processos de Avaliação (avaliação psicológica de indivíduos; avaliação para diagnósticos institucionais 

e sociais; avaliação de aprendizagem; avaliação de competências; ...) 
• Processos de Comunicação  
• Processos Culturais (produções culturais 
• Processos Educativos (formação/capacitação/orientação de professores; planejamento educacional; 

elaboração de projetos educacionais; avaliação de processos educativos; orientação 
profissional/vocacional; planejamento e acompanhamento de medidas socioeducativas) 

• Processos Formativos (formação de profissionais de diferentes áreas; capacitação de trabalhadores de 
áreas diversas) 

• Processos Formativos de Psicólogos (formação de psicólogos em nível de graduação, pós-graduação, 
especialização) 

• Processos Grupais (desenvolvimento de grupos em situações diversas; condução de dinâmicas de 
grupo; avaliação de processos grupais) 

• Processos de Mobilização Social (organização de grupos para atividades de participação social; 
desenvolvimento comunitário) 

• Processos Organizativos   
• Processos de Orientação e Aconselhamento 
• Processos de Planejamento e Gestão Pública (identificação e avaliação de demandas; elaboração e 

avaliação de planos de ação) 
• Processos Terapêuticos 
• Processos Investigativos (pesquisa, trabalhos teóricos e empíricos) 
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- Definir uma área:  
 

OBS.: Esta lista de áreas será oferecida automaticamente, mas os participantes poderão incluir outras áreas 
 

• ASSISTÊNCIA SOCIAL 
• AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS 
• AVALIAÇÃO, MÉTODOS E MEDIDAS EM PSICOLOGIA 
• BASES BIOLÓGICAS DO COMPORTAMENTO 
• COMUNICAÇÃO SOCIAL 
• DIREITOS HUMANOS 
• EMERGÊNCIAS E DESASTRES 
• ÉTICA E BIOÉTICA 
• FAMÍLIA 
• FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA 
• HABITAÇÃO 
• HISTÓRIA E EPISTEMOLOGIA DA PSICOLOGIA 
• MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO 
• NEUROPSICOLOGIA 
• POLÍTICAS PÚBLICAS 
• PSICOLOGIA AMBIENTAL 
• PSICOLOGIA ANIMAL E COMPARATIVA 
• PSICOLOGIA CLÍNICA 
• PSICOLOGIA COMUNITÁRIA 
• PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM E COGNIÇÃO 
• PSICOLOGIA DA SAÚDE  
• PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO 
• PSICOLOGIA DO ESPORTE 
• PSICOLOGIA DO TRABALHO 
• PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL 
• PSICOLOGIA HOSPITALAR 
• PSICOLOGIA JURÍDICA 
• PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL 
• PSICOLOGIA POLÍTICA 
• PSICOLOGIA SOCIAL 

 
 
8) MESA-REDONDA: Reúne 3 (três) pesquisadores ou profissionais que d ebatem uma mesma 

temática e/ou processo de trabalho(*) a partir de v isões teóricas diferentes ou diferentes 
experiências, com duas horas de duração. O Coordena dor pode ser um dos autores ou uma 
quarta pessoa  

 
a) Cada Mesa Redonda deverá ser composta por 01 coordenador e 03 autores, devendo ser informada 

a instituição de origem e financiador de cada autor. 
b) No formulário de inscrição, o autor poderá informar se há co-autoria de sua fala (opcional). O co-autor 

precisa estar inscritos no sistema de inscrição do congresso. 
c) Cada participante terá 30 minutos para sua apresentação.  E toda atividade deverá ter 30 minutos 

para debate com o público. 
d) Todos os campos do formulário deverão ser preenchidos. 
e) As propostas de mesa redonda deverão ser inscritas sempre pelo coordenador. 
f) Caso o coordenador da mesa redonda também tenha apresentação de trabalho na mesma sessão, 

ele deverá ser cadastrado como 1º autor.  
g) O trabalho só poderá ser inscrito após a inscrição pessoal e pagamento, total ou parcial, da taxa de 

inscrição de todos os autores da mesa. Lembramos que os co-autores deverão efetuar o pagamento 
da taxa de inscrição SOMENTE se forem participar do congresso. 
 

Dados necessários para inscrição de Mesa Redonda:  
Coordenador: 
Instituição de Origem: 
Financiador do coordenador (se houver) 
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Título da Mesa Redonda: 
Eixo: 
Processo: 
Área: 
Palavras chave (3): 
Resumo do Trabalho: (mínimo 100 palavras – máximo 250 palavras) 
 
Nome do Autor 1: 
Instituições de Origem Autor 1: 
Co-autor (se houver): 
Financiador do Autor 1: (se houver) 
Título da Fala do Autor 1: 
Resumo Autor 1: (mínimo 100 palavras – máximo 250 palavras) 
 
Nome do Autor 2: 
Instituições de Origem Autor 2: 
Co-autor (se houver): 
Financiador do Autor 2: (se houver) 
Título da Fala do Autor 2: 
Resumo Autor 2: (mínimo 100 palavras – máximo 250 palavras) 
 
Nome do Autor 3: 
Instituições de Origem Autor 3: 
Co-autor (se houver): 
Financiador do Autor 3: (se houver) 
Título da Fala do Autor 3: 
Resumo Autor 3: (mínimo 100 palavras – máximo 250 palavras) 

 
 
9) SIMPÓSIO: Reúne 3 (três)  pesquisadores ou profissionais que debatem uma mesma temática 

e/ou processo de trabalho(*) com a mesma visão teórica, ressaltando seus diferentes aspectos, 
com duas horas de duração. O Coordenador pode ser um dos autores ou uma quarta pessoa. 
 

 
a) Cada Simpósio deverá ser composto por 01 coordenador e 03 autores, devendo ser informada a 

instituição de origem e financiador de cada autor. 
b) No formulário de inscrição, o autor poderá informar se há co-autoria de sua fala (opcional). O co-autor 

precisa estar inscritos no sistema de inscrição do congresso. 
c) Cada participante terá 30 minutos para sua apresentação.  E toda atividade deverá ter 30 minutos 

para debate com o público. 
d) Todos os campos do formulário deverão ser preenchidos. 
e) As propostas de simpósios deverão ser inscritas sempre pelo coordenador. 
f) Caso o coordenador do simpósio também tenha apresentação de trabalho na mesma sessão, ele 

deverá ser cadastrado como 1º autor.  
g) O trabalho só poderá ser inscrito após a inscrição pessoal e pagamento, total ou parcial, da taxa de 

inscrição de todos os autores do simpósio. Lembramos que os co-autores deverão efetuar o 
pagamento da taxa de inscrição SOMENTE se forem participar do congresso. 

 
Dados necessários para inscrição de Simpósio:  

Coordenador: 
Instituição de Origem: 
Financiador do coordenador (se houver) 
 
Título do Simpósio: 
Eixo:  
Processo 
Área:  
Palavras chave (3) 
Resumo do Trabalho: (mínimo 100 palavras – máximo 250 palavras) 



 
 
 
 

 

Secretar ia  Execut iva  do  IV  Congresso  Bras i le i ro  Ps ico log ia :  C iênc ia  e  Prof issãoSecretar ia  Execut iva  do  IV  Congresso  Bras i le i ro  Ps ico log ia :  C iênc ia  e  Prof issãoSecretar ia  Execut iva  do  IV  Congresso  Bras i le i ro  Ps ico log ia :  C iênc ia  e  Prof issãoSecretar ia  Execut iva  do  IV  Congresso  Bras i le i ro  Ps ico log ia :  C iênc ia  e  Prof issão 

Rua Te od oro  S amp aio ,  352  c j .  1 16  –  Jd .  A mér ic a  –  CE P:  05 406 -00 0 –  S ão  P au lo  -  SP  

Te l . :  0 800 -77 920 13 /  c on g ress o@cie nc i aepr o f i ss ao .c om .br  

 
Nome do Autor 1: 
Instituições de Origem Autor 1: 
Co-autor (se houver): 
Financiador do Autor 1: (se houver) 
Título da Fala do Autor 1: 
Resumo Autor 1: (mínimo 100 palavras – máximo 250 palavras) 
 
Nome do Autor 2: 
Instituições de Origem Autor 2: 
Co-autor (se houver): 
Financiador do Autor 2: (se houver) 
Título da Fala do Autor 2: 
Resumo Autor 2: (mínimo 100 palavras – máximo 250 palavras) 
 
Nome do Autor 3: 
Instituições de Origem Autor 3: 
Co-autor (se houver): 
Financiador do Autor 3: (se houver) 
Título da Fala do Autor 3: 
Resumo Autor 3: (mínimo 100 palavras – máximo 250 palavras) 

 
 
10) COMO EU FAÇO...:  Relato de experiência profissional e/ou de pesquisa  sobre um 

processo de trabalho(*), enfocando a metodologia, p rocedimento e técnicas utilizadas, 
realizado de modo mais informal por profissional es pecializado  
 

 
a) Você deverá selecionar o número de autores para seu trabalho. Máximo 5 autores (01 autor 

responsável por apresentar o trabalho e 04 outros autores). 
b) O trabalho só poderá ser inscrito após a inscrição pessoal e pagamento, total ou parcial, da taxa de 

inscrição do autor responsável por apresentar o trabalho. Lembramos que os outros autores  deverão 
efetuar o pagamento da taxa de inscrição SOMENTE se forem participar do congresso. 

c) Os certificados serão emitidos em nome de todos os autores inscritos no formulário. 
d) O título do trabalho deverá ser idêntico ao título do resumo submetido à Comissão. 

 
 

Dados necessários para inscrição de Como eu faço...:  
Título do Como eu Faço...: 
Autor Responsável por apresentar o trabalho: 
Outros Autores (NOME e INSTITUIÇÃO DE ORIGEM): 
Financiador do trabalho (se houver): 
Eixo: 
Processo: 
Área:  
Palavras chave (3): 
Resumo do Trabalho: (mínimo 100 palavras – máximo 250 palavras) 
 
 

11) CONVERSANDO SOBRE...:  Discussão sobre uma temática e/ou processo de 
trabalho(*) realizado de modo mais informal por pro fissional especializado no assunto. 
Poderá versar sobre tema teórico-conceitual, pesqui sa, questões ou projetos da Psicologia, 
disciplinas e questões de formações de Psicologia, publicações em Psicologia, Organização 
dos Psicólogos, e temas emergentes e importantes da  Psicologia  
 

a) Você deverá selecionar o número de autores para seu trabalho. Máximo 5 autores (01 autor 
responsável por apresentar o trabalho e 04 outros autores). 
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b) O trabalho só poderá ser inscrito após a inscrição pessoal e pagamento, total ou parcial, da taxa de 
inscrição do autor responsável por apresentar o trabalho. Lembramos que os outros autores  deverão 
efetuar o pagamento da taxa de inscrição SOMENTE se forem participar do congresso. 

c) Os certificados serão emitidos em nome de todos os autores inscritos no formulário. 
d) O título do trabalho deverá ser idêntico ao título do resumo submetido à Comissão. 
 

Dados necessários para inscrição de Conversando Sobre...:  
Título do Conversando Sobre...: 
Autor Responsável por apresentar o trabalho: 
Outros Autores (NOME e INSTITUIÇÃO DE ORIGEM): 
Financiador do trabalho (se houver): 
Eixo: 
Processo: 
Área:  
Palavras chave (3): 
Resumo do Trabalho: (mínimo 100 palavras – máximo 250 palavras) 

 
 
12) PÔSTER (Comunicação de Pesquisa ou Prática Profissional): São apresentações 

realizadas em forma de painéis impressos, inscritos  por participantes do evento. Deverão ficar 
expostos um dia inteiro no congresso.  
O autor deverá estar disponível, das 16h às 17h30, no dia de sua exposição, para conversar com 
interessados. Na confecção seguir instruções especí ficas (tamanho, aspectos do conteúdo). 
OBS: Haverá uma avaliação dos pôsteres e serão elei tos e premiados os 3 melhores trabalhos 
apresentados a cada dia. 

 
a) Você deverá selecionar o número de autores para seu trabalho. Máximo 10 autores. 
b) O trabalho só poderá ser inscrito após a inscrição pessoal e pagamento, total ou parcial, da taxa de 

inscrição do autor responsável por apresentar o trabalho. Lembramos que os outros autores  deverão 
efetuar o pagamento da taxa de inscrição SOMENTE se forem participar do congresso. 

c) Os certificados serão emitidos em nome de todos os autores inscritos no formulário.  
d) O título do trabalho deverá ser idêntico ao título do resumo submetido à Comissão. 
 

Dados necessários para inscrição de Pôster:  
Título do Pôster: 
Autor Responsável por apresentar o trabalho: 
Outros Autores (NOME e INSTITUIÇÃO DE ORIGEM): 
Financiador do trabalho (se houver): 
Eixo: 
Processo: 
Área:  
Palavras chave (3): 
Resumo do Trabalho: (mínimo 100 palavras – máximo 250 palavras) 

 
 
 

Orientações para Confecção do Pôster: 
 
As dimensões do pôster deverão ser de 0,90m de largura por 1,20m de altura. No pôster deverá conter as 
informações:  

1.    título do trabalho;  
2.    autores e instituição;  
3.    introdução;  
4.    método;  
5.    principais resultados e análise;  
6.    discussão e considerações finais;  
7.    referências.  

Deverá estar formatado de modo que possibilite a leitura das informações apresentadas. É importante 
evitar o uso de marca d’água como fundo ou quaisquer outros distratores. 


