
Faculdade Quirinópolis 
Recredenciada pela Portaria MEC n° 1.283, de 5 de outubro de 2017 

Centro de Ensino Superior do Sudoeste Goiano Ltda 

 

 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMO – 1º SIMPÓSIO CIENTÍFICO DE 

PSICOLOGIA: UM NOVO DESPERTAR DA PSICOLOGIA 

 

 

Orientações gerais para a confecção dos resumos:  

 Todos os resumos deverão conter entre 400 e 500 palavras.  

 Em seu resumo não inclua tabelas, gráficos, agradecimentos, titulação dos autores, 

citações ou referências bibliográficas.  

 O seu resumo deverá ser submetido em formato de texto e em formato Word pelo 

formulário eletrônico.  

 O conteúdo do resumo depende do tipo de trabalho a ser apresentado, todos os itens 

descritos deverão ser incluídos, uma vez que serão considerados na avaliação. 

 

No resumo deverá conter:   

 Introdução (breve introdução e justificativa da importância do tema da pesquisa sem 

citações),   

 Objetivo (geral),  

 Método (descrição do tipo de estudo, amostra, como se deu o recrutamento de 

participantes, formas de coleta de dados, análise de dados, referencial teórico e aspectos 

éticos),   

 Principais resultados (parciais ou finais) e discussão (relação dos resultados obtidos com 

o objetivo do trabalho feita de forma parcial ou final),   

 Considerações finais. 

 Palavras-chave: no mínimo 3 e no máximo 5 palavras, seguindo os Descritores de Saúde 

(DeCS).  

 

Formatação do resumo: 

 Margens superior, inferior, esquerda e direita de 2,5 cm.  

 Tamanho do papel: A4.  

 Não marque nenhum parágrafo, texto justificado.   

 Fonte Times New Roman, tamanho 12.  

 Espaçamento: Simples.   

 Digite o título do trabalho em letras maiúsculas e em negrito (ex: TÍTULO), seguido 

de um ponto. Após o ponto, na mesma linha digite em itálico seu nome completo e de 

seu orientador (caso haja mais autores, siga o mesmo procedimento);   

 Pule uma linha e digite o resumo, sem deixar espaço no início do texto e sem nenhum 

parágrafo. 
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ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A CONFECÇÃO DOS PÔSTERES - 1º SIMPÓSIO 

CIENTÍFICO DE PSICOLOGIA: UM NOVO DESPERTAR DA PSICOLOGIA 

 

 

1. O pôster deve ser informativo, direto e objetivo, devendo ser evitados os excessos de 

cores, informações e texto;  

2. Prestar atenção para o tamanho das fontes do texto, lembrando que o painel e suas 

informações devem ser visíveis e legíveis a uma distância de cerca de um metro;  

3. Procure sempre usar tabelas, figuras e esquemas para representar as suas ideias de modo 

mais ilustrativo. As figuras devem ter boa qualidade.  

 

Formatação dos Pôsteres:  

 O pôster deve ser confeccionado com as seguintes dimensões: 1m de comprimento 

por 0,9m de largura;  

 Uma dica importante: se todo o conteúdo do pôster não couber em uma folha de 

papel A4, ele não caberá no pôster. Essa dica pode ser útil para que os estudantes 

priorizem as informações mais importantes a serem apresentadas.  

 O pôster deve conter os seguintes elementos: - Informações iniciais: Título, Nome 

do Autor (Aluno) e do Orientador (caso algum dos autores seja de outra instituição, 

indicar a instituição de vinculação), Nome do Laboratório a que o projeto se vincula 

(se houver), Informação sobre apoio de agência de fomento (se houver), logomarcas 

(da universidade, da agência de fomento e do laboratório, se houver);  

 Introdução: Seção em que os autores deverão fazer uma breve apresentação do tema 

e da justificativa da pesquisa;  

 Objetivo: Seção em que os autores deverão apresentar o objetivo principal do 

trabalho e, se acharem pertinente, os objetivos específicos;  

 Método: Seção em que deve ser apresentado o tipo de estudo, participantes, forma 

e procedimento de coleta de dados, procedimento de análise de dados e aspectos 

éticos;   

 Resultados e discussão: Seção em que devem ser apresentados os principais 

resultados do estudo ou os resultados parciais do trabalho;  

 Considerações Finais: seção em que devem ser apresentadas as principais 

conclusões do trabalho;  

 Referências (apenas as que foram citadas no painel, segundo as normas da APA). 

 

 


