
Instruções para submissão de resumos 

Podem inscrever trabalhos todos os profissionais e acadêmicos interessados 

nos diversos aspectos da avaliação psicológica. 
 

1) Informações importantes para submeter um resumo: 
• Não serão aceitos relatos de caso e revisões de literatura. 

 
• Os resumos deverão ser enviados, em língua portuguesa, até às 23h59min 

do dia 03/09/2019. 
 

• O autor que submeter o trabalho deve estar inscrito no evento. 
 
• Os resultados da avaliação dos trabalhos serão divulgados, no dia 

06/09/2019 a partir das 20h00min, através do e-mail dos autores e no 
site do evento. 

 
• O responsável pelo envio do trabalho deverá realizar o pagamento da 
inscrição até o dia 08/09/2019. 

 

• Serão aceitos 02 (dois) trabalhos por autor. Aqueles que já tiverem atingido 
este número somente poderão ser listados em outros trabalhos como 
coautores. Cada resumo poderá ter, no máximo, 4 autores. 

 

• Será emitido apenas 01 (um) certificado por trabalho apresentado. Os 
certificados de trabalhos serão impressos seguindo a ordem cadastrada de 
autores. 

 

2) Instruções para preparação de resumos: 

• O texto do resumo deve conter no mínimo 1000 e no máximo 2500 
caracteres com espaços; 
• O título deve limitar-se a 100 caracteres; 

• O resumo deverá ser digitado em corpo único, no formato estruturado: 
Objetivo, Métodos, Resultados e Conclusão; 

• O conteúdo do resumo deve estar relacionado ao tópico escolhido 

(Temas); 
 

Critérios de avaliação dos resumos 

a) Adequação ao modelo determinado pela Comissão Organizadora para 

elaboração dos resumos; 
b) Adequação do título ao conteúdo do resumo; 

c) Relevância do trabalho; 
d) Qualidade gramatical do texto; 
e) Clareza dos objetivos; 

f) Adequação do método aos objetivos propostos; 
g) Clareza na apresentação dos resultados e discussão. 

 
Temas: 

• Avaliação Psicológica na Infância 

• Avaliação Psicológica na Adolescência 
• Avaliação Psicológica em Adultos 

• Avaliação Psicológica em Idosos 



• Avaliação Neuropsicológica 
• Avaliação Psicológica no Contexto Hospitalar 

• Avaliação Psicológica na Dependência Química 

• Avaliação Psicológica para Aptidão de Manuseio de Arma de Fogo 

• Avaliação Psicológica no Contexto Jurídico 

 
Instruções para autores de trabalhos aprovados. 

MODALIDADE PÔSTER DIGITAL: 
O envio deverá ser feito através do e-mail: 
simposioavaliacaopsico@gmail.com 

Deverão enviar o arquivo em PNG somente os autores que tiveram 

trabalhos aprovados na modalidade Pôster Digital. O pôster digital será 
vinculado nos intervalos do evento e haverá um momento para ser 

apresentado aos participantes. 
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