
 
 
 
1. Informações gerais  
 
Realização: 25, 26 e 27 de abril de 2017.  

 

Programação:  
Dia 25 de Abril: 18 h Apresentações orais/ 19 h Palestra: Perícia Psicológica 

Dia 26 de Abril: 18 h Apresentações orais/ 19 h Palestra: Psicologia Militar 

Dia 27 de Abril: 18 h Apresentações orais/ 19 h Palestra: Aprenda a Planejar e 

Gerenciar sua Carreira em Psicologia  

 

Período de inscrição: até 12 de abril de 2017  

Local: Centro de Ensino Superior de Catalão-GO (CESUC).  

Público: professores, alunos de cursos de graduação e comunidade em geral.  

Áreas de conhecimento: Ciências Humanas  

Encaminhamento de trabalhos: os trabalhos devem ser encaminhados na 

forma de resumos para apreciação pela Comissão Científica do evento, de 

acordo com as normas a seguir, e deverão ser apresentados na modalidade de 

comunicação oral. 

Obs.: Os resumos devem ser anexados, no momento da inscrição, diretamente 

pelo site do CESUC.  

Prazo para envio de resumos: até 10 de Abril de 2017.  

Data de divulgação dos trabalhos aceitos: dia 17 de Abril de 2017.  

Quantidade de trabalhos: cada inscrito poderá apresentar, no máximo, 2 (dois) 

trabalhos, seja trabalho individual ou em grupo.  

Trabalhos em grupos: serão admitidos trabalhos de grupos com, no máximo, 3 

(três) participantes.  

Publicação dos resumos: os resumos dos trabalhos selecionados para a III 

Simpósio Perspectivas em Psicologia serão publicados nos Anais do evento.  

Quantidade de horas complementares:  
Comunicador oral  = 15 horas;  
Participante como ouvinte = 10 horas.  



 
 
 
2. Normas para elaboração dos resumos  
 

Digitação: os resumos devem ser enviados em arquivo eletrônico, digitados em 

editor de texto WORD, fonte TIMES NEW ROMAN, tamanho 12, espaço simples, 

texto justificado, margens de 2,5 cm.  

Estrutura: o resumo deve ser estruturado de forma clara, com as informações 

necessárias ao seu entendimento, e conter no MÍNIMO 300 e no MÁXIMO 500 

palavras, abrangendo os seguintes itens: introdução, objetivo(s), metodologia(s), 

resultado(s) e conclusão(ões). O texto do resumo não possui parágrafo e deve 

ser iniciado rente à margem esquerda. No alto da página, em letras maiúsculas 

e negrito, deve constar o título do trabalho centralizado. Após saltar uma linha, 

alinhado à direita, deve(m) estar indicado(s) o(s) nome(s) do(s) autor(es) em 

negrito e, abaixo de cada um dele(s), respectivamente, a identificação da 

instituição e o endereço eletrônico do autor em itálico (deixar um linha de 

espaço).  

 

3. Normas gerais para as comunicações orais  
 

Apresentação: o(s) autor(es) deverá(ão) apresentar a comunicação oral no 

período máximo de 15 minutos, sendo 10 minutos para exposição e 05 minutos 

para debate e esclarecimento de dúvidas. A apresentação oral deverá abranger 

o título do trabalho, o(s) nome(s) do(s) autor(es), a instituição a que pertence(m), 

além dos dados gerais da pesquisa.  

Equipamentos: será disponibilizado Datashow nas salas de apresentações, 

para os participantes que necessitarem desse recurso.  

 
5. Participação e taxas de inscrição  
VALOR  R$ 50,00 

	

O pagamento da inscrição deverá ser feito com a coordenação do curso,  através 

do comprovante de inscrição impresso, emitido após inscrição no site do 

CESUC.  

Só serão aceitos os resumos mediante pagamento da taxa de inscrição. 



 

 

 
6. Comissão Organizadora  
Ms. Renata Limongi França Coelho Silva 

Ms. Camilla Carneiro Silva Queija 

Esp. Fernanda Leão Mesquita 

Dr. Graciele Cristina Silva 

Esp. Jackeliny Dias da Silva 

Ms. Lady Martins Ribeiro dos Santos 

Esp. Patricia Lorena Resende Rocha 

Ms. Wanessa Marques Taveres 

 
 
 
E-mail: psicologia@cesuc.br  

	


