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 EDITAL DE LANÇAMENTO DA SEMANA CIENTÍFICA DO CURSO DE PSICOLOGIA DA 
FACULDADE ARI DE SÁ 

A Faculdade Ari de Sá, através da sua Direção Geral e da Coordenação do Curso de Psicologia, 

torna pública a abertura das inscrições e estabelece normas relativas à participação na IV 

Semana de Psicologia da Faculdade Ari de Sá (Tema: Psicologia e os modos de violência), que 

será realizada nos dias 16, 17 e 18 de maio de 2019. 

1 OBJETIVOS  
1.1 Estimular a produção científica entre alunos, pesquisadores, professores e profissionais da 

área de saúde mental; 

1.2 Promover a compreensão crítica dos fenômenos sociais fundamentais ao exercício da 

cidadania e da profissão; 

1.3 Favorecer a troca de saberes entre a comunidade acadêmica e a sociedade. 

2 CALENDÁRIO  
2.1 Lançamento do Edital:  27/03/2019 

2.2 Submissão dos trabalhos: 27/03/2019 – 22/04/2019 

2.3 Divulgação dos Trabalhos Aprovados:  03/05/2019  

3 PÚBLICO PARTICIPANTE  
3.1 Docentes, discentes, e profissionais. 

4 INSCRIÇÕES 
As inscrições serão realizadas pelo site da Faculdade, a partir de 27/03/2019 e a efetivação será 

feita mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível ou itens de higiene pessoal na data 

de início do evento, no setor de credenciamento. O material arrecadado nas inscrições será 

doado à OSC Pequeno Nazareno, uma entidade sem fins lucrativos, que atua no atendimento a 

crianças e adolescentes em situação de rua, suas famílias e comunidades, em Fortaleza. 

5 MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 
Os trabalhos submetidos à IV Semana de Psicologia da Faculdade Ari de Sá serão apresentados 

em formato de Pôsteres Digitais Para tanto, deverá ser submetido resumo simples que 

contemplem uma das seguintes categorias: Revisão de Literatura, Pesquisa de Campo, Relatos 

de Experiência e Relato acerca de visita institucional.   E nos seguintes eixos temáticos: 

https://faculdadearidesa.edu.br/iv-semana-de-psicologia/


- Violência contra crianças e adolescentes e idosos

- Violência relacionada a questões de gênero, sexualidade e afetividade

- Violência relacionada a questões raciais e étnicas

- Violência no contexto digital

- Violência urbana e exclusões sociais

- Violência e trabalho

6 ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 
6.1  As submissões dos trabalhos poderão ser realizadas no período de 27 de março a 22 de 

abril de 2019. Os resumos simples deverão ser enviados para o e-mail: 

semanadapsicologiafas@aridesa.com.br, atendendo o modelo estabelecido pela 

Comissão Organizadora do Evento. 

6.2 Cada trabalho poderá ter no máximo 01 autor e 4 coautores. 

6.3 Cada participante da modalidade autor poderá se inscrever no máximo em 2 (dois) trabalhos. 

6.4 Os Pôsteres Digitais deverão ser apresentados nos dias 16 e 17 de maio de 2019 e ser 

confeccionados de acordo com o modelo estabelecido pela Comissão Organizadora. Os autores 

dos pôsteres digitais deverão se dirigir às salas da Faculdade Ari de Sá no dia e horários que 

serão divulgados no local do evento. A apresentação terá o tempo máximo de 20 minutos. O 

expositor deverá salvar o Pôster Digital em meio eletrônico e permanecer no local durante toda 

a sessão de pôsteres.  

7 ESTRUTURA DOS TRABALHOS ESCRITOS  
Conforme exposto no Item 5 deste Edital, os trabalhos poderão contemplar uma das seguintes 

categorias: Revisão de Literatura, Pesquisa de Campo, Relatos de Experiência e Relato acerca 

de visita institucional. 

7.1 Os trabalhos deverão ser encaminhados na forma de resumos simples e apresentados 

conforme a seguinte formatação:  

7.1.1 Ter no mínimo 400 e no máximo 500 palavras contando com espaçamento. 

7.1.2 Ser composto por título, introdução, objetivos, descrição metodológica, resultados, 

conclusão, bem como de três a cinco palavras-chave.  

7.2 A formatação dos resumos deverá seguir as orientações e modelo disponibilizados pela 

Comissão Organizadora.  

8 AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS  
Os resumos enviados através do link (inserir link), serão avaliados pela Comissão Científica do 

Evento, conforme os seguintes critérios:  
8.1.Informações sintéticas, claras e sequenciais (2,0 pontos).  

8.2 Adequação linguística (1,0 ponto).  
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8.3 Adequação às normas ABNT (1,0 ponto).  

8.4 Estrutura do trabalho conforme especificado no item 7.1.2 (2,0 pontos). 

8.5 Descrição dos resultados (2,0 pontos).  

8.6 Atualidade, originalidade e relevância do tema (2,0 pontos). 

Serão considerados aprovados os trabalhos que atenderem aos critérios anteriormente descritos 

e que obtenham, no mínimo, nota 7,0 (sete).  

9 OFICINAS E MINICURSOS  
9.1 A relação das Oficinas e dos Minicursos será disponibilizada pela Comissão Organizadora 

do evento.  

9.2 As inscrições ocorrerão no ato do credenciamento, a partir do dia 16 de maio, com vagas 

limitadas.  

9.3 Será disponibilizado certificado de até 4h/aula pela participação nas oficinas ou minicursos.  

9.4 Cada participante poderá se inscrever em somente 01 oficina ou minicurso por dia, a 

depender da disponibilidade de vagas.  

9.5 As oficinas e os minicursos serão realizados em salas da Faculdade Ari de Sá a serem 

informadas pela Comissão Organizadora.  

10 CERTIFICADOS  
10.1 Os certificados de participação na IV Semana de Psicologia da Faculdade Ari de Sá, das 

oficinas e dos minicursos estarão à disposição dos participantes a partir do dia 18 de junho de 

2019, no seguinte endereço eletrônico: https://faculdadearidesa.edu.br/iv-semana-de-

psicologia/. 

10.2  Será concedido o certificado ao participante que obtiver, no mínimo, 75% de frequência 

nas atividades do evento. A frequência será aferida por meio de lista de assinatura.  

11 INFORMAÇÕES 
Para quaisquer informações, dirigir-se à sala da Coordenação do Curso de Psicologia da 
Faculdade Ari de Sá ou através do nosso telefone 3077.9700 e e-mail: 
semanadapsicologiafas@aridesa.com.br  

12 CLÁUSULA RESERVA  
Casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora do evento. 
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