SUBMISSÃO DE TRABALHOS PARA O II SIMPÓSIO DE PSICOPEDAGOGIA DO IESF

Cada autor poderá encaminhar até dois trabalhos individuais ou coletivos.
Os trabalhos coletivos podem ter um autor e no máximo quatro co-autores, sendo que
dos cinco nomes inscritos no trabalho, pelo menos três deverão realizar a inscrição no
evento. Os trabalhos deverão ter tema articulado a um dos eixos temáticos propostos
no II Simpósio de Psicopedagogia do IESF:

- PSICOPEDAGOGIA HOSPITALAR
- PSICOPEDAGOGIA EMPRESARIAL
- DIFICULDADE E TRANSTORNO DE APRENDIZAGEM
- PSICOMOTRICIDADE APLICADA À PSICOPEDAGOGIA
- PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL
- PSICOPEDAGOGIA, FAMÍLIA E ESCOLA
- PSICOPEDAGOGIA NO ENSINO SUPERIOR

PERÍODO DE SUBMISSÃO: 24 de julho de 2018 a 27 de agosto de 2018.
Os trabalhos deverão ser enviados para o e-mail: iesf.psicopedagogia@gmail.com

ORIENTAÇÕES PARA FORMATAÇÃO GERAL DO TRABALHO

Os trabalhos poderão ser submetidos ao Comitê de Avaliação na
modalidade COMUNICAÇÃO ORAL e PÔSTER, devendo conter os seguintes itens:
• Resumo acompanhado das palavras-chave;
• Introdução;
• Fundamentação teórica;
• Metodologia;
• Resultados e discussões
• Considerações finais;
• Referências.
O texto do trabalho deverá ser digitado em formato Word, utilizando tamanho
A4, sem numeração de acordo com as especificações abaixo:

Extensão para Comunicação oral: entre 2.000 a 6.000 palavras;
Extensão para Pôster: entre 1.000 a 2.000 palavras;

Título: tamanho 14, caixa alta, negrito, espaçamento 1,5 entre linhas, centralizado;
Nome (s) do (s) Autor(es): tamanho 12, em negrito, alinhado à direita. Inserir nota de
rodapé para cada autor, constando os seguintes dados separados por vírgula: titulação,
instituição do local de atuação, nome do país, e-mail, nome do grupo de pesquisa (se
houver). Até 5 autores;
Eixo temático: tamanho 12, caixa alta negrito, alinhado à esquerda;
Resumo: tamanho 12, espaçamento simples, justificado, contendo de 200 a 300
palavras. O resumo deve apresentar a seguinte estrutura, respectivamente: Objetivo,
Metodologia, Fundamentação teórica, Resultados e discussão, Conclusão ou
Considerações Finais;
Palavras-chave: no máximo cinco, com iniciais em letra maiúscula, separadas por
ponto final;
Corpo do texto: tamanho 12, justificado, com recuo de parágrafo a 2,0cm e
espaçamento de 1,5 entre linhas;
Referências: tamanho 12, em negrito, espaçamento simples entre linhas e dois
simples entre referencias com alinhamento à esquerda. As referências, restritas apenas
às obras citadas no texto, devem vir ao final do texto seguindo normas ABNT;
Folha: A4;
Fonte: Times New Roman;
Margens: superior e direita: 3,0cm; inferior e esquerda: 2,0 cm.

ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO PÔSTER

Dimensão: 90 cm de largura por 120 cm de altura;
Fonte: arial ou times new roman em tamanho que permita a leitura a 1 metro de
distância (tamanho da letra a partir de 30);
Margem: de no mínimo 2,5 cm em torno da área de apresentação do banner, sendo
reservada uma faixa de 5 cm a partir da margem superior, para colocação do nome do
evento, título e logos institucionais (Faculdade). Em seguida deve constar o título do
trabalho, o(s) nome(s) do(s) autor(es) com credenciais em nota de rodapé;

Material: o Pôster deverá ser confeccionado, preferencialmente, em lona. Devem ser
utilizadas canaletas nas bordas superior e inferior, permitindo a fixação nos expositores
e fácil colocação e remoção dos mesmos;
Cor do plano de fundo: livre escolha dos autores.

Paço do Lumiar, 19 de julho de 2018.

Cordialmente,

Comissão Científica

