
                                                                    
 
 

 

 
REGULAMENTO 

VI Seminário Internacional de Psicologia 

Problematizando a infância: a Psicologia e os contextos atuais 

 

1. Disposições Gerais 

A Universidade Feevale, através do Instituto de Ciências Humanas e 

Sociais e do Curso de Psicologia, com o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

graduação e Extensão, no uso das atribuições que lhe são conferidas, comunica 

as normas e condições estabelecidas para inscrição de participação, bem como 

para inscrição de trabalhos durante o VI Seminário Internacional de Psicologia – 

Problematizando a infância: a Psicologia e os contextos atuais, que se realizará 

no período de 21 a 23 de novembro de 2019, na Universidade Feevale. 

2. Objetivos 

O evento tem como objetivo abordar os desafios contemporâneos que se 

colocam às práticas e à investigação da Psicologia no que se refere à infância. 

Nesse sentido, busca-se oportunizar trocas e debates sobre a Psicologia na 

contemporaneidade e sua relação com a infância, promovendo um rico espaço 

de formação e atualização. O encontro efetivar-se-á por meio de conferências, 

minicursos, mesas temáticas e apresentação de trabalhos sobre temas atuais 

voltados à infância que ampliem a discussão e aprofundem o debate sobre a 

temática. 

3. Da participação 

O Seminário Internacional de Psicologia está aberto à participação de 

acadêmicos dos cursos de psicologia, psicólogos, acadêmicos e profissionais 

das áreas da saúde, da educação e das ciências sociais. 

4. Inscrição 

Os autores deverão inscrever os trabalhos na forma de resumos em 

formulário eletrônico, no momento em que realizam a inscrição no evento, 

disponibilizado na página www.feevale.br/sip2019. Não serão aceitos trabalhos 

enviados em qualquer outro formato. Todos os trabalhos submetidos serão 



                                                                    
 
 

 

analisados por uma comissão composta por docentes do Curso de Psicologia da 

Universidade Feevale. Os resumos aprovados pela comissão avaliadora 

deverão ser expostos sob a forma de pôster, durante a realização do seminário 

em horário previamente agendado. 

O período de inscrições de trabalhos será de 06/08/2019 a 01/10/2019. 

As inscrições somente serão validadas após o envio do trabalho, do 

preenchimento de todas as informações necessárias através da página do 

evento (www.feevale.br/sip2019) e mediante o pagamento da taxa de inscrição, 

atendendo aos seguintes requisitos: 

a) O encaminhamento do trabalho deverá seguir as normas de submissão 

estabelecidas neste documento. 

b) Preenchimento dos dados referentes ao trabalho, bem como o nome, e-

mail e filiação institucional dos autores. 

c) Cada trabalho deverá ser inscrito, individualmente, por um dos autores, 

ficando expressamente vetadas inscrições múltiplas de um mesmo 

trabalho. 

d) Cada autor poderá inscrever somente um trabalho como autor principal. 

e) Cada trabalho inscrito poderá contar com um autor principal e um 

orientador, além de autores secundários. Serão aceitos até 4 (quatro) 

autores e 1 (um) orientador por trabalho. 

f) Os resumos podem ser enviados em Língua Portuguesa, Espanhola ou 

Inglesa. 

g) No ato da inscrição, a ordenação dos demais autores e/ou orientadores 

deverá estar de acordo com a ordem em que forem escritos os nomes nos 

campos para indicação dessa informação. Esta mesma ordem constará 

na publicação dos resumos e na impressão dos certificados. 

h) A Feevale não se responsabiliza por inscrições via internet não recebidas 

por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 

congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros em 

função de fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 

dados. 

i) Os valores de inscrição para o evento são os seguintes: 

http://www.feevale.br/sip2019


                                                                    
 
 

 

Somente evento 

 Comunidade: 3x de R$43,33 ou à vista R$130,00. 

 Alunos, acadêmicos de graduação ou pós-graduação, graduados, 

pós-graduados da Feevale: 3x de R$34,66 ou à vista 104,00. 

 Acadêmicos de outras instituições: 3x de R$39,00 ou à vista R$117,00. 

Evento + 1 minicurso 

 Comunidade: 3x de R$56,66,00 ou à vista R$170,00. 

 Alunos, acadêmicos de graduação ou pós-graduação, graduados, 

pós-graduados da Feevale: 3x de R$45,33 ou à vista 136,00. 

 Acadêmicos de outras instituições: 3x de R$51,00 ou à vista R$153,00. 

A inscrição no minicurso não é obrigatória, porém está condicionada à 

inscrição no Seminário. Os valores referentes à inscrição no minicurso não serão 

devolvidos, mesmo nos casos de não aprovação dos trabalhos encaminhados. 

As inscrições incompletas ou as que não seguirem as normas definidas serão 

desconsideradas. 

A submissão de trabalhos está condicionada à inscrição no evento, sendo 

que não haverá a possibilidade de inscrição de trabalhos sem a inscrição no 

seminário e o respectivo pagamento da taxa. A taxa deverá ser paga até a data 

indicada no boleto bancário, que será emitido ao término do preenchimento da 

ficha de inscrição. 

5. Do compromisso e da responsabilidade 

Os autores, no ato da inscrição, deverão autorizar, sem encargos de 

qualquer natureza, a publicação de seus trabalhos no hotsite ou em quaisquer 

outras publicações originadas do seminário, bem como as imagens fotográficas 

e seu nome em outras divulgações, publicações, impressos sem fins lucrativos, 

destacando-se que: 

 O conteúdo do trabalho e a revisão ortográfica é de única e exclusiva 

responsabilidade do autor, sendo que todos os dados e informações 

deverão ser confirmados anteriormente ao envio do trabalho; 

 Não serão aceitas modificações ou correções posteriores à efetivação da 

inscrição do trabalho; 



                                                                    
 
 

 

 O inscrito é responsável pela veracidade e correção das informações 

referentes a dados de identificação dos autores do trabalho inscrito. 

 

6. Da área do conhecimento dos trabalhos 

Serão aceitos trabalhos nas seguintes áreas:  

 Psicologia, educação e processos inclusão/exclusão escolar; 

 Desenvolvimento humano, neurociências e psicopatologia; 

 Qualidade de vida, saúde e acessibilidade;  

 Processos Sócio institucionais e subjetividade;  

 Diversidade, desigualdades e processos inclusão/exclusão social. 

 

7. Das normas de envio dos trabalhos 

De acordo com a resolução PROPP 01/2010, os resumos deverão seguir 

as seguintes exigências de apresentação e formatação: 

7.1 Estrutura 

- Título. 

- Resumo: deve ressaltar o tema, a justificativa, os objetivos, a metodologia, 

os resultados e as considerações finais do trabalho. 

- Palavras-chave: devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da 

expressão “palavras-chave”, separadas entre si por ponto e finalizadas também 

por ponto. Devem ser no mínimo três e no máximo cinco palavras. 

7.2 Formatação 

O resumo deve ter entre 150 e 400 palavras e ser apresentado em 

parágrafo único, justificado, com espaçamento simples entre linhas, utilizando 

como fonte o modelo Times New Roman, corpo 12. 

8. Da apresentação dos trabalhos 



                                                                    
 
 

 

A apresentação dos trabalhos, durante o evento, dar-se-á sob a forma de 

pôsteres físicos. Desse modo, os autores selecionados deverão produzir 

pôsteres físicos para exposição durante todo o evento em painéis 

disponibilizados na área comum ao evento.  

8.1 Normas do pôster  

- Os pôsteres deverão ter dimensão de 0,9m de altura por 0,6m de largura.  

- A organização visual do pôster deverá ser clara e objetiva (diagramação, 

identificação, letra de fácil leitura, qualidade e resolução das imagens).  

- Na parte superior, em destaque, deverá apresentar o título do trabalho, os 

nomes dos autores, do orientador e a instituição de origem do trabalho inscrito. 

-  O pôster deverá conter no máximo cinco referências bibliográficas.  

- Os autores deverão apresentar as fontes de financiamento (quando pertinente).  

- Recomenda-se a utilização de letras em fonte mínima 24 para o texto. 

 As datas, os horários e os locais de fixação e retirada dos pôsteres serão 

publicados no site do evento ou enviados por e-mail. 

9. Da avaliação 

Os trabalhos inscritos passarão pelo seguinte processo de avaliação: 

Os resumos inscritos passarão por uma análise. Esta será realizada por 

uma comissão avaliadora, à qual caberá a decisão sobre sua aceitação (ou não) 

para exposição em formato de pôster físico durante o evento. 

  Ainda será avaliada a relevância do trabalho e à observância das regras 

de formatação do resumo previamente estabelecidas. Os trabalhos que não se 

enquadrarem nas normas previamente estabelecidas serão automaticamente 

desclassificados. 

Outros critérios classificatórios encontram-se descritos abaixo: 

 descrição adequada do conteúdo do trabalho no título; 

 clareza e coerência na introdução; 



                                                                    
 
 

 

 clareza e coerência nos objetivos; 

 clareza e coerência na metodologia; 

 clareza e coerência nos resultados e discussão; 

 clareza e coerência nas conclusões; 

 adequação linguística. 

A divulgação dos trabalhos aceitos para apresentação será no dia 25 de 

outubro de 2019, no site do evento. 

10.  Do certificado 

Os inscritos que optarem por apresentação de trabalho receberão um 

certificado de Apresentação de Trabalho, constando o nome dos autores e 

orientador, informados na inscrição. Ressaltamos que os nomes apresentados 

no certificado, bem como sua ordem sequencial, será a mesma informada na 

ficha de inscrição on-line, sendo de total responsabilidade do autor que efetuou 

a inscrição.  

Os certificados de trabalhos serão enviados pelo e-mail informado na 

inscrição após o término do evento. Vias adicionais de certificados poderão ser 

solicitadas no setor de atendimento, com incidência de um valor de serviço 

protocolar. Os resumos serão disponibilizados online através de endereço 

www.feevale.br/sip2019. 

11. Da concordância 

Os autores declaram que estão cientes de que a efetivação da inscrição 

implica concordância e aceitação de todas as cláusulas e condições 

estabelecidas, autorizando, desde já, a publicação de seus trabalhos no hotsite, 

a divulgação das imagens fotográficas e de seu nome em outras divulgações, 

publicações, impressos, obras literárias, com ou sem fins lucrativos, nos limites 

ora estabelecidos. 

Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora do VI 

Seminário Internacional de Psicologia – Problematizando a infância: a Psicologia 

e os contextos atuais. 



                                                                    
 
 

 

12.  Sobre a publicação final   

            Nesta edição teremos uma publicação de textos completos: os trabalhos 

destaques durante a avaliação, serão convidados a enviar um texto completo 

para ser previamente avaliado e publicado em dossiê temático na revista Praksis, 

que conta com o DOI (Digital Object Identifier) e tem o ISSN versão impressa: 

1807-1112 e ISSN versão eletrônica: 2448-1939. Os trabalhos deverão seguir 

as normas da revista, publicadas em 

https://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistapraksis. 

 


