PPG Psicologia: 50 anos
Nos dias 23 a 25 de agosto de 2022 estaremos reunidos em comemoração
aos 50 anos do nosso Programa de Pós-graduação em Psicologia da PUCRS.
Preparamos um evento com muitas atividades interessantes, incluindo mesas
das novas linhas de pesquisa do PPG, atividade sobre empreendedorismo na
ciência, um painel dos 60 anos da nossa profissão no Brasil e, é claro, duas
apresentações sobre os 50 anos do nosso PPG.
O presente documento reúne orientações para submissão de trabalhos em
duas modalidades, apresentação oral e pôster:
Apresentação oral
Mostra Integrada de Pesquisa do PPG Psicologia
Esta atividade é direcionada para os alunos ingressantes em 2021/2 e 2022/1
e substitui a antiga “pré-qualificação”. Na Mostra Integrada de Pesquisa os
alunos enviarão um resumo do seu projeto e farão uma breve apresentação
oral durante o encontro. Após a apresentação o docente mediador da sessão
fará perguntas ao aluno e a leitura de perguntas enviadas pelos participantes
do evento, via QR code. A intenção é criar um espaço de discussão sobre os
projetos, com interação de alunos de graduação e pós-graduação. É um
espaço de brainstorming, mediado por um docente do PPG. O resumo a ser
enviado deverá ter uma página e conter, pelo menos: a) título, b) autores
(orientando e orientador), c) referencial teórico, d) questão de pesquisa e e)
esboço do método. Resumos fora das orientações serão indeferidos. O link
para a submissão dos resumos é:
https://forms.gle/1vo5XvJw4prLDt6d9
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Pôster
Os alunos de pós-graduação ou graduação poderão enviar pôsteres para
apresentação virtual durante o evento. Os pôsteres serão exibidos em um
totem eletrônico durante todas as atividades do evento, não necessitando
apresentação. Os trabalhos podem contemplar projetos completos ou com
resultados preliminares. Não há necessidade de enviar resumo. Para serem
aceitos é obrigatório que os pôsteres sigam a seguinte estrutura (trabalhos
fora desta estrutura não serão aceitos):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Dimensões: Slide wide padrão PPT
Formato: PDF
Título
Autores, afiliações, apoio/suporte e contato
Corpo do pôster contendo: introdução, método, resultados e discussão
Referências

O link para envio dos pôsteres, em PDF, é:
https://forms.gle/rHNAULA5RmZHHUa17
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