Normas para inscrição de pôsteres
I Semana de Psicologia Barão de Mauá – 28 de agosto a 01 de setembro de 2017
Centro Universitário Barão de Mauá

Nesta I Semana de Psicologia da Barão de Mauá, você que está matriculado do primeiro ao
quinto ano do Curso poderá apresentar um trabalho que tenha realizado na sua trajetória na Barão,
tais como projetos de TCC, iniciação científica (PIC) ou atividades relacionadas às disciplinas do
curso.
O objetivo desta atividade é ampliar o conhecimento dos alunos sobre as múltiplas formas
de desenvolver pesquisas científicas na Instituição (pesquisa quantitativa, qualitativa, revisão
bibliográfica, estudo de caso, etc.) e valorizar o trabalho desenvolvido por nossos alunos,
incentivando, assim, o engajamento dos demais. Por esse motivo, os trabalhos que obtiverem
destaque na VIII Jornada de Psicologia serão premiados.
Da Inscrição
1. Para submeter o trabalho nesta atividade, ao menos um dos autores deve estar inscrito na
I Semana de Psicologia.
2. Um resumo do trabalho deve ser enviado em formato PDF para o e-mail:
nathalia.cippola@baraodemaua.br até o dia 20 de Agosto de 2017, considerando-se as
seguintes especificidades:
a) O título do trabalho deve ser escrito em fonte Times New Roman, tamanho 12,
negrito e letras maiúscula e ter no máximo 150 caracteres com espaço.
b) Logo após o título, o nome dos autores deve ser escrito por extenso, indicando-se a
natureza da participação entre parênteses (Aluno; Orientador; Supervisor).
c) O resumo deve ser escrito em fonte Times New Roman, tamanho 12, em um único
parágrafo de espaçamento simples e conter até 500 palavras. Deve contemplar:
contextualização do tema abordado, justificativa e objetivos para realização do
estudo, métodos utilizados, resultados (parciais, finais ou como eles serão analisados,
no caso de projetos cuja coleta ainda não foi iniciada), conclusões. No resumo não
devem ser inseridos tabelas, gráficos ou referências.
d) Após o resumo, adicionar 3 a 5 palavras-chave para o estudo.
3. A Comissão Avaliadora da VIII Jornada de Psicologia analisará os resumos e aqueles que
forem aceitos para apresentação serão avisados por e-mail até o dia 23 de Agosto de
2017.
Da Apresentação
1) Os painéis serão apresentados no dia 29/08/17, das 19h10 às 20h00 no corredor das
salas de aula do terceiro andar.
2) No período destinado a apresentação dos painéis, eles devem ser expostos em local
próprio e o apresentador deve permanecer ao seu lado, interagindo com o público da I
Semana de Psicologia e com a Comissão Avaliadora.
3) Os painéis devem ser confeccionados seguindo as seguintes instruções:
a) Dimensões: 90cm de largura por 110cm de altura.
b) Adequar-se às normas da ABNT.
c) Deve apresentar: título, autoria, contextualização do tema abordado, justificativa e
objetivos para realização do estudo, métodos utilizados, resultados (parciais, finais ou
como eles serão analisados, no caso de projetos cuja coleta ainda não foi iniciada),
discussão com a literatura pertinente, conclusões e referências.

d) Podem ser utilizadas imagens, figuras, gráficos e tabelas para ilustrar o trabalho.
e) As agências de fomento, quando houver, devem ser indicadas.
f) Nos trabalhos realizados no Centro Universitário Barão de Mauá ou com sua
parceira, a logo da instituição deve constar no layout do painel.
Da avaliação dos painéis
1. Uma Comissão Julgadora composta por dois professores apreciará cada painel
exposto com uma nota que variará de 0 a 5 pontos para cada avaliador, perfazendo
uma somatória total máxima de 10 pontos por trabalho avaliado.
2. Cada trabalho será avaliado em duas diferentes dimensões: conteúdo e apresentação
gráfica do painel (0-3,60 pontos) e apresentação oral para Comissão Julgadora (01,40 pontos).
3. Todos os trabalhos apresentados na I Semana de Psicologia receberão certificado de
apresentação.
4. Os três trabalhos com maior média na somatória das notas da Comissão Avaliadora
receberão, adicionalmente, um certificado de mérito, sendo premiados como os
trabalhos de maior destaque na I Semana de Psicologia.
Critérios para avaliação

Cada trabalho será avaliado em duas diferentes dimensões:
1. conteúdo e clareza do painel (0-3,60 pontos);
2. apresentação e argumentação oral para Comissão Julgadora (0-1,40 pontos).

