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 EDITAL DE LANÇAMENTO DA II MOSTRA DE ESTÁGIOS DO CURSO DE 

PSICOLOGIA DA FACULDADE ARI DE SÁ 

 

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

Psicologia e Coordenação de Estágios em Psicologia, torna pública a abertura das 

inscrições e estabelece normas relativas à participação na III Mostra de Estágios em 

Psicologia da Faculdade Ari de Sá, que será realizada nos dias 18 e 19 de novembro 

de 2021. 

 

 
1 OBJETIVOS  

1.1 Estimular a articulação teórico-prática, assim como a compreensão crítica dos 

fenômenos sociais fundamentais ao exercício da cidadania e da profissão; 

1.2 Socializar relatos de experiências de práticas de estágio em Psicologia; 

1.3 Promover o debate ético-político acerca das práticas profissionais em Psicologia; 

1.4 Favorecer a troca de experiências entre os discentes do curso de Psicologia da 

Faculdade Ari de Sá. 

 
2 CALENDÁRIO  

2.1 Lançamento do Edital: 28 de outubro de 2021.  

2.2 Submissão dos trabalhos: 28 de outubro a 09 de novembro de 2021.  

2.3 Inscrição na programação geral do evento: 05 de novembro. 

2.4 Divulgação dos Trabalhos Aprovados: 15 de novembro de 2021.  

 

3 PÚBLICO PARTICIPANTE  

3.1 Docentes, discentes e comunidade em geral.   

 

4 INSCRIÇÕES   

As inscrições na programação do evento serão realizadas, a partir de 05 de novembro 

de 2021, através do link disponibilizado em: 

https://faculdadearidesa.edu.br/iiimostradeestagio_psicologia/ 

 

 

 

https://faculdadearidesa.edu.br/?p=11635
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5 MODALIDADE DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

Os trabalhos submetidos à III Mostra de Estágios da Faculdade Ari de Sá serão 

apresentados em slides segundo modelo disponibilizado pela organização do 

evento. Para tanto, deverá ser submetido resumo simples que contemple uma das 

seguintes categorias: relato de experiência ou estudo de caso. 

 

6 ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

6.1 As submissões dos trabalhos poderão ser realizadas no período de 28 de outubro a 

09 de novembro de 2021. Os resumos simples deverão ser enviados pelo link 

(https://docs.google.com/forms/d/1jsV_tMt8raJovd7M_LoPZH9hmvNqHX3X_0JKUdX2

5yI/edit), contemplando obrigatoriamente: título; título; tipo de estágio; período de 

realização; contexto da experiência; objetivo da intervenção; referencial teórico que 

fundamentou a experiência; descrição da experiência ou caso; resultados; 

considerações finais; referências. 

6.2 Cada trabalho poderá ter no máximo 06 coautores. 

6.3 O orientador/supervisor de estágio deverá ser apresentado como um dos autores do 

trabalho. 

6.4 Os nomes completos dos autores deverão ser informados no ato de submissão dos 

trabalhos, não sendo possível edição de autoria em momento posterior. 

6.5 Os slides deverão ser apresentados nos dias 18 e 19 de novembro de 2021 e ser 

confeccionados de acordo com o modelo estabelecido pela Comissão Organizadora. O 

modelo de slides será enviado por e-mail aos autores dos trabalhos aprovados.  

 

7 ESTRUTURA DOS TRABALHOS ESCRITOS  

Conforme exposto no Item 5 deste Edital, os trabalhos deverão contemplar relatos de 

experiência ou estudos de caso.  

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 máximo 500 palavras contando com espaçamento. 

7.1.2 Ser composto por título; tipo de estágio; período de realização; contexto da 

experiência; objetivo da intervenção; referencial teórico que fundamentou a experiência; 

descrição da experiência ou caso; resultados; considerações finais; referências.  

7.2 A formatação dos resumos deverá seguir as orientações e modelo disponibilizado 

pela Comissão Organizadora no link: 

https://faculdadearidesa.edu.br/iiimostradeestagio_psicologia/  

https://docs.google.com/forms/d/1jsV_tMt8raJovd7M_LoPZH9hmvNqHX3X_0JKUdX25yI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1jsV_tMt8raJovd7M_LoPZH9hmvNqHX3X_0JKUdX25yI/edit
https://faculdadearidesa.edu.br/?p=11635
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8 AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS  

8.1 Os resumos enviados através do link 

(https://docs.google.com/forms/d/1jsV_tMt8raJovd7M_LoPZH9hmvNqHX3X_0JKUdX2

5yI/edit), serão avaliados pela Comissão Científica do Evento, conforme os seguintes 

critérios:  

8.1.1 Informações sintéticas, claras e sequenciais (2,0 pontos).  

8.1.2 Adequação linguística (1,0 ponto).  

8.1.3 Adequação às normas de escrita acadêmica (1,0 ponto).  

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

8.1.5 Descrição dos resultados (2,0 pontos).  

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

8.2 Serão considerados aprovados os trabalhos que atenderem aos critérios 

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

 

9 CERTIFICADOS  

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

frequência nas atividades do evento.  

9.2 Não serão realizadas edições nos nomes dos autores dos trabalhos após submissão 

dos resumos. 

 

10 INFORMAÇÕES  

Para quaisquer informações, dirigir-se à sala da Coordenação do Curso de Psicologia 

da Faculdade Ari de Sá ou à Coordenação do Serviço Integrado de Psicologia da 

Faculdade Ari de Sá. 

 

 

12. ESTRUTURA PRÉVIA DA PROGRAMAÇÃO 

 

Turnos Horários Quinta Sexta 

Manhã 

08:00 – 09:30h *** Mostra de práticas  

09:30 – 10:00h *** INTERVALO 

10:00 – 11:30h *** Mostra de práticas  

Tarde 17:00 – 18:30h Mostra de práticas  Mostra de práticas  

Noite 

18:40 – 20:20h Mostra de práticas  Mostra de práticas  

20:20 – 20:40h INTERVALO INTERVALO 

20:40 – 22:10h Mostra de práticas  Mostra de práticas 

https://docs.google.com/forms/d/1jsV_tMt8raJovd7M_LoPZH9hmvNqHX3X_0JKUdX25yI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1jsV_tMt8raJovd7M_LoPZH9hmvNqHX3X_0JKUdX25yI/edit
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11 CLÁUSULA RESERVA  

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

 

Fortaleza, 28 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

Coordenação de Psicologia 

 

 

 

Coordenação de Estágio em Psicologia 

 


