EDITAL 2019
VII SALÃO DA GRADUAÇÃO
EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA TRABALHOS ACADÊMICOS

O VII Salão da Graduação é um evento promovido pelo Grupo PET Psicologia, em
parceria com o Curso de Psicologia e o Programa de Pós-Graduação em Psicologia
(PPGP) da PUCRS, sendo um espaço para a apresentação de trabalhos acadêmicos dos
estudantes da Graduação em Psicologia. O objetivo é proporcionar a troca dos
conhecimentos produzidos nas diversas disciplinas da graduação, de forma que a/o
estudante possa ir além da sala de aula e que vivencie um contexto formal de avaliação e
divulgação de sua produção acadêmica. O evento conta com a participação dos estudantes
do PPGP da PUCRS enquanto integrantes da Comissão Científica dos trabalhos, que
atuam como avaliadores. O projeto tem como diferencial dar visibilidade aos trabalhos
que não são contemplados pelos Salões de Iniciação Científica.
CATEGORIAS DE TRABALHO
Os trabalhos selecionados para apresentação no Salão da Graduação devem
necessariamente estar situados em uma das seguintes categorias:
(a) Trabalhos da Graduação: Trabalhos das Disciplinas de Prática I e II, Prática em
Psicopatologia, Psicologia dos Grupos II, Psicologia Escolar e Educacional I, Psicologia
do Trabalho e das Organizações I, Prática em Avaliação Psicológica e Psicologia e
Instituições Fundamentos Epistemológicos e História da Psicologia (apenas para alunos
PUCRS).
(b) Relatos de Experiência de Estágio (curricular e extracurricular).
(c) Trabalhos de Conclusão de Curso.
Somente serão aceitos trabalhos vinculados à Graduação em Psicologia e que se
enquadrem nas categorias citadas acima.

Não serão aceitos trabalhos vinculados aos grupos de pesquisa da Pós-Graduação em
Psicologia, pois estes já estão contemplados por outros eventos científicos.

DAS APRESENTAÇÕES
A modalidade de apresentação será comunicação oral. O aluno terá 15 minutos para a
sua exposição, seguidos de 15 minutos de arguição da banca, composta por alunos do
PPGP da PUCRS e um(a) professor(a) da instituição. Poderá ser disponibilizado um
equipamento multimídia para as apresentações de slides. O material necessário deverá
estar salvo em pendrive, sendo recomendável que se faça um teste antes das
apresentações.

DA INSCRIÇÃO
A inscrição será efetuada a partir do anexo de:
- Resumo do trabalho conforme modelo disponível em anexo neste edital;
- Carta de aceite do(a) professor(a) orientador(a) conforme modelo;
- Comprovante de matrícula no curso de Psicologia (alunos de outras instituições).
Os itens devem ser anexados na inscrição através do site que será divulgado
futuramente através dos nossos meios de comunicação.
O resumo deve obrigatoriamente estar adequado ao modelo, sendo o modelo de
RESUMO EXPANDIDO exclusivo e obrigatório para os trabalhos de conclusão de curso.
É imprescindível o envio, juntamente com o resumo do trabalho, da carta de aceite do(a)
orientador(a) (ou professor(a) da disciplina), conforme o modelo disponibilizado. A
solicitação da carta ao orientador constitui-se também numa oportunidade para o
esclarecimento de dúvidas e a melhor orientação sobre a elaboração do resumo. Modelos
anexados nesse arquivo.

Os resumos enviados serão avaliados pela Comissão Científica. Portanto, a inscrição do
resumo não garante a sua aprovação.

DA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
O local e hora de apresentação serão informados juntamente com a comunicação sobre o
aceite do trabalho.
No caso de trabalhos com mais de um autor, até dois destes poderão realizar a
comunicação oral.
As/os autoras/es apresentadoras/es e coautoras/es presente(s) na apresentação do trabalho
terá(ão) direito a horas complementares.

DA PARTICIPAÇÃO DE ESTUDANTES EXTERNOS
Dentro das categorias relatos de experiência de estágio e trabalhos de conclusão de
curso, poderão concorrer estudantes de outras Universidades, devidamente matriculados
no curso de graduação em Psicologia.

IV – DAS DATAS
Data limite para envio do resumo: 24/05/2019
Data de divulgação dos trabalhos aprovados e respectivas modalidades: 30/05/2019
Data de divulgação dos trabalhos aprovados para reformulação: 05/06/2019
Datas do IV Salão da Graduação: 11, 12 e 13 de junho de 2019.

V - DA AVALIAÇÃO
Os trabalhos serão avaliados segundo os seguintes critérios:
(a) Adequação ao modelo determinado para elaboração dos resumos (ver item III);
(b) Adequação do título ao conteúdo;
(c) Relevância e atualidade do tema;
(d) Qualidade gramatical do texto;
(e) Clareza dos objetivos;
(f) Adequação do método aos objetivos propostos;
(g) Clareza na apresentação dos resultados e discussão.
A Comissão Científica julgará os resumos e os qualificará como:
(a) Aprovados;
(b) Aprovados com reformulações;
(c) Não aprovados.
As decisões serão irrevogáveis e comunicadas por e-mail até o dia 30/04/2018.

VI - DA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
O local e hora de apresentação serão informados juntamente com a comunicação sobre o
aceite do trabalho.
No caso de trabalhos com mais de um/a autor/a, até dois poderão realizar a comunicação
oral.
O(Os/As) autor(es/as) apresentador(es/as) e coautor(es/as) presente(s) na apresentação do
trabalho terá(ão) direito a horas complementares.

VII - DA PARTICIPAÇÃO DE ESTUDANTES EXTERNOS
Dentro das categorias relatos de experiência de estágio e trabalhos de conclusão de curso,
poderão concorrer estudantes de outras Universidades, devidamente matriculadas/os no
curso de graduação em Psicologia.

VIII – DA CERTIFICAÇÃO
Serão disponibilizados atestados de participação a todos aqueles que apresentarem
trabalhos no VI Salão da Graduação. Os certificados somente poderão ser solicitados
até uma semana após o evento.

IX - DA PREMIAÇÃO
A Comissão Científica indicará um trabalho de cada categoria para premiação.
A cerimônia de premiação será realizada ao final do evento. Somente receberão a
premiação da Comissão Científica se ao menos um/a dos/as autores/as do trabalho estiver
presente na cerimônia. Caso o vencedor não esteja presente, o prêmio será redistribuído
para a plateia por meio de um sorteio.

X - DISPOSIÇÕES GERAIS
Somente serão aceitos trabalhos que cumprirem as normas descritas neste edital.
A Comissão Organizadora do VI Salão da Graduação reserva-se o direito de resolver os
casos omissos e situações não previstas no presente.
Porto Alegre, março de 2019
Grupo PET Psicologia

MODELO DE RESUMO
(NÃO esqueça de deletar essas informações ao inserir título, nome de autoria, etc.)

TÍTULO DO TRABALHO
(Título do trabalho em letras maiúsculas, utilizando fonte Time New Roman, corpo 12, em
negrito, centralizado com, no máximo, 20 palavras.)

Categoria do Trabalho – Trabalhos da Graduação (Especificar de qual disciplina
pertence o trabalho acadêmico que está sendo submetido, como, Prática I e II, Prática
em Psicopatologia, Psicologia dos Grupos II, Psicologia Escolar e Educacional I,
Psicologia do Trabalho e das Organizações I, Prática em Avaliação Psicológica e
Psicologia e Instituições Fundamentos Epistemológicos e História da Psicologia) OU
Relatos de Experiência de Estágio (Fonte Times New Roman, corpo 12)
Inserir os nomes do(s) autor(es) e do(s) orientador(es), seguido da filiação institucional
de ambos, em itálico, fonte Times New Roman, corpo 12
e-mail do autor principal

RESUMO

Inserir aqui o resumo do trabalho, com fonte Times New Roman, corpo 12, alinhamento
justificado, em parágrafo único, com espaçamento de 1,5 entre as linhas, no intervalo de
300 a 500 palavras, sem inclusão de tabelas, equações, desenhos ou figuras. O arquivo
deve ser apresentado em documento de Word ou similar, cujo título deve ser o nome
completo do/a autor/a principal, em letras maiúsculas. O resumo deve contemplar
introdução, objetivos, método, resultados e principais conclusões.

Palavras-chave: de três a cinco, separadas por ponto e vírgula, dispostas em sequência,
na mesma linha, fonte Times New Roman, corpo 12, alinhamento justificado.

MODELO DE RESUMO EXPANDIDO
(NÃO esqueça de deletar essas informações ao inserir título, nome de autoria, etc.)

TÍTULO DO TRABALHO
(Título do trabalho em letras maiúsculas, utilizando fonte Time New Roman, corpo 12,
em negrito, centralizado com, no máximo, 20 palavras.)
Categoria do Trabalho – Trabalhos de Conclusão de Curso (Fonte Times New Roman,
corpo 12)
Inserir os nomes do(s) autor(es) e do(s) orientador(es), seguido da filiação institucional
de ambos, em itálico, fonte Times New Roman, corpo 12
e-mail do autor principal
[O resumo expandido não deve exceder 6 (seis) páginas no total, sendo que as
referências não entram nessa contagem.]

RESUMO
Inserir aqui o resumo do trabalho, com fonte Times New Roman, em corpo 12,
justificado, em parágrafo único, com espaçamento de 1,5 entre as linhas, deve conter no
máximo 250 (duzentas e cinquenta) palavras, com breves e concretas informações sobre
a justificativa, os objetivos, métodos, resultados e conclusões do trabalho e sem inclusão
de tabelas, equações, desenhos e figuras. O arquivo deve ser apresentado em documento

de Word, sendo o título do arquivo o mesmo do trabalho. Não deve conter referências
bibliográficas. O resumo deve ser apresentado com parágrafo único.

Palavras-chave: de três a cinco, separadas por ponto e vírgula, dispostas em sequência,
na mesma linha, fonte Times New Roman, corpo 12, justificadas.

INTRODUÇÃO
A introdução do trabalho deve ser breve e conter, no máximo, 1000 (um mil) palavras.
Com fonte Times New Roman, em corpo 12, justificado, com espaçamento de 1,5 entre
as linhas. Justificar o problema estudado de forma clara, utilizando-se revisão de
literatura. O último parágrafo deve conter os objetivos do trabalho realizado.

MÉTODO
Deve ser concisa, mas suficientemente clara, de modo que o leitor entenda e possa
reproduzir os procedimentos utilizados. Deve conter as referências da metodologia de
estudo e/ou análises laboratoriais empregadas. Não deve exceder 500 (quinhentas)
palavras. Fonte Times New Roman, em corpo 12, justificado, com espaçamento de 1,5
entre as linhas.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Inserir os dados obtidos, até o momento, podendo ser apresentados, também, na forma de
Tabelas e/ou Figuras. A discussão dos resultados deve estar baseada e comparada com a
literatura utilizada no trabalho de pesquisa, indicando sua relevância, vantagens e
possíveis limitações. Fonte Times New Roman, em corpo 12, justificado, com
espaçamento de 1,5 entre as linhas. Não foi definido um limite máximo de palavras para

essa seção, com o objetivo de permitir maior flexibilidade ao(s) autor(es), desde que não
seja excedido o limite de seis laudas no total do trabalho.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Devem ser elaboradas com o verbo no presente do indicativo, em frases curtas, sem
comentários adicionais, e com base nos objetivos e resultados do Resumo Expandido.
Não deve exceder 200 (duzentas) palavras, sendo a fonte Times New Roman, em corpo
12, justificado, com espaçamento de 1,5 entre as linhas.

REFERÊNCIAS
Devem ser listados apenas os trabalhos mencionados no texto, em ordem alfabética do
sobrenome, pelo primeiro autor. Dois ou mais autores, separar por ponto e vírgula. Os
títulos dos periódicos não devem ser abreviados. A ordem dos itens em cada referência
deve obedecer às normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT
ou da American Psychological Association (APA).

VI SALÃO DA GRADUAÇÃO PUCRS
CARTA DE ACEITE DO (A) PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A)
Preencha o modelo abaixo, substituindo os elementos sublinhados pelo que é solicitado.
Eu, NOME DO (A) PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A), estou ciente da
inscrição do trabalho TÍTULO DO TRABALHO, realizado pelo(s) aluno(s) NOME DOS
ALUNOS em ANO/SEMESTRE DE CONCLUSÃO DO TRABALHO no VI Salão da
Graduação, a ser realizados nos dias 14, 15 e 16 de maio de 2018, na categoria NOME
DA CATEGORIA.

Porto Alegre, DATA

ASSINATURA DO(A) PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A)

