
 
 

 

 

I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ATUAÇÕES EM PSICOLOGIA PARA 

A NOVA DÉCADA 

VI CONGRESSO REGIONAL DE PSICOLOGIA 

 

Data de realização do Congresso: 24, 25 e 26 de junho de 2021 

 

O presente edital estabelece os critérios para a submissão de RESUMOS AOS 

GRUPOS DE TRABALHO ao I CONGRESSO INTERNACIONAL DE 

ATUAÇÕES EM PSICOLOGIA PARA A NOVA DÉCADA 

VI CONGRESSO REGIONAL DE PSICOLOGIA 

  

1. Submissão dos resumos para os Grupos de Trabalho:  

As inscrições serão realizadas a partir de 14/05/2021 até15/06/2021 pelo sistema ELIS da 

UNIVALI à partir do Eixo e Grupos de Trabalho (GT) escolhidos, descritos abaixo: 

 

Eixo 1: Efeitos Psicossociais e Práticas em Psicologia na Pandemia 

a. GT 05 – Impactos psicossociais da pandemia  

b. GT 07 – Pandemia e luto  

c. GT 08 – Suicídio: Perspectivas e olhares contemporâneos 
  
Eixo 2: Desafios Éticos e Políticos em Direitos Humanos 
 
a. GT 03 – Violência e modos de subjetivação 
 
b. GT 04 – Minorias e identidades  
 
Eixo 3: Práticas Inovadoras na Psicologia Enquanto Ciência e Profissão  
 
a. GT 01 – Práticas psicoterapêuticas da atualidade  



 
 
b. GT 02 – Novos olhares e práticas em psicologia 
 
c. GT 06 – Perspectivas de pesquisa e intervenção no campo do trabalho e da educação 
 
 

1.1 Poderão se inscrever: 

 

a. Alunos dos cursos de graduação em Psicologia da UNIVALI; 

b. Alunos dos cursos de graduação em Psicologia de outras universidades e 

faculdades; 

c. Professores de psicologia da UNIVALI; 

d. Professores de Psicologia de outras universidades e faculdades; 

e. Egressos do curso de graduação de Psicologia da UNIVALI; 

f. Graduados(as) em Psicologia em por outras universidades e faculdades. 

 

1.2 Normas para inscrições dos resumos:  

 

Art. 10. Todos os resumos devem se enquadrar nas seguintes normas: 

 

a) LETRA: Arial; 

b) ESPAÇAMENTO: 1,5 entre linhas; 

c) TÍTULO: Em negrito, centralizado e em caixa alta (letras maiúsculas), tamanho 12 

(doze); 

d) NOMES DO AUTOR E ORIENTADOR (se houver): em tamanho 10, negrito e 

alinhado à esquerda, junto com instituição de ensino e agência de fomento (se 

houver); 

e) RESUMO: Letra tamanho 11 (onze), com no máximo 200 (duzentas) palavras 

(contados - título, resumo e palavras-chave); 

f) ENVIAR EM FORMATO WORD; 

g) PALAVARAS-CHAVE: Média de 3 (três), separadas por ponto; 



 
h) EIXO TEMÁTICO: Informar em QUAL dos 06 (seis) eixos temáticos¹ o trabalho a ser 

apresentado se enquadra. 

 

  

2. Diretrizes Gerais para inscrição de Grupos de Trabalho 

  

2.1. Os resumos dos GTs devem ser inscritos de acordo com os eixos temáticos. 

 

2.2. Os resumos devem ser incluídos diretamente no link de submissão (sem formatação) 

e devem ter até 200 (duzentas) palavras. 

 

2.3. Ocorrerão 08 (oito) GTS sendo que alguns em sessões simultâneas. Cada sessão do 

GT terá duração de duas horas e poderá acolher no máximo 5 (cinco) trabalhos, mais a 

proposta do coordenador do GT. 

 

2.4. São responsabilidades dos/as coordenadores/as de GTs: 

 

a) Receber, avaliar e selecionar os trabalhos inscritos no seu GT e pré-selecionados pela 

comissão científica; 

b) Postar, nas datas previstas, a relação de trabalhos aceitos em seu GT; 

c) Coordenar as atividades do GT durante o Congresso. 

 

2.5. O pagamento da inscrição dos proponentes de GT deverá ser realizado nas datas 

previstas no cronograma, entre 14/05/2021 até 15/06/2021, e as inscrições apenas serão 

confirmadas após o pagamento destas. 

 

2.6. Um autor, pelo menos, deve estar inscrito no Congresso para debater o seu projeto.  

 

 

 



 
 

2.7. O autor, inscrito no Congresso, precisa inserir os/as demais autores/as, na inscrição 

de submissão do trabalho, para que estes recebam certificado, sendo 6 (seis) o número 

máximo de autores. 

 

2.8. Não será possível adicionar nomes de outros/as autores/as após a inscrição ser 

efetivada. 

  

 

3. Diretrizes Gerais para Comunicação dos Resumos nos em Grupo de 

Trabalho:  

 

3.1. Cada trabalho poderá ser inscrito em 01 (um) GT, com indicação no momento da 

submissão.  

 

3.2. Os trabalhos serão selecionados e agrupados pelos/as coordenadores/as dos GTs, 

conforme critérios estabelecidos pelos mesmos.  

 

3.4. O autor do trabalho terá o tempo de 15 (quinze) minutos para apresentação, e mais 5 

(cinco) minutos para responder a dúvidas e questionamentos dos presentes. Será 

concedido certificado aos apresentantes. 

  

4. Resultados: 

4.1 Os trabalhos selecionados pela Comissão Cientifica do Congresso serão divulgados 

às 22h, no dia 17/06/2021 através de edital, o qual será divulgado no site da UNIVALI e 

Instagram Oficial do Congresso, @conpsicounivali2021.  

 



 
4.2 O(a) candidato(a) inscrito(a), caso tenha seu trabalho selecionado pela Comissão 

Científica do Congresso, irá apresentá-lo, oralmente, no dia e horário referente ao GT no 

qual se inscreveu (Programação do Congresso está em anexo no site da UNIVALI, na 

mesma página que o presente edital). Bem como terá seu trabalho publicado em obra 

científica organizada pela Comissão Científica do Congresso.  

 

 

 

 

 

Itajaí (SC), 02 de junho de 2021.  

 

 
  

PROF. JOÃO FELLIPE HORR  
Coordenador do curso de Psicologia da UNIVALI 

 


