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CURSO DE PSICOLOGIA
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 VI Semana Científica de Psicologia da Faculdade Ari de Sá,
com o tema “Direitos Humanos: diversidade e inclusão”, que será realizada nos dias 26,
27 e 28 de outubro de 2022, de modo presencial.
1. OBJETIVOS
1.1. Estimular a produção científica entre alunos, pesquisadores, professores e
profissionais de Psicologia e áreas afins;
1.2. Socializar relatos de pesquisa e de experiências dos alunos e professores do Curso
de Psicologia da Faculdade Ari de Sá;
1.3. Promover a compreensão crítica dos fenômenos sociais fundamentais ao exercício
da cidadania e da profissão;
1.4. Favorecer a troca de saberes entre a comunidade acadêmica da Faculdade Ari de
Sá e a sociedade.
2. PÚBLICO PARTICIPANTE
2.1. Docentes, discentes e profissionais de Psicologia e áreas afins.
3. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
3.1 As ações relativas à inscrição nas atividades do evento e à submissão de trabalhos
obedecerão ao cronograma disposto no Quadro I, abaixo apresentado.
Quadro I – Cronograma de Atividades
Atividade
Lançamento do edital
Período de inscrições no evento
Período de submissão de trabalhos

Período
16/09/2022
16/09/2022 a 26/10/2022
16/09/2022 a 09/10/2022
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Divulgação do resultado dos trabalhos aceitos para 19/10/2022
apresentação na VI Semana de Psicologia

4. INSCRIÇÕES
4.1 Os interessados em participar da VI Semana Científica de Psicologia deverão
inscrever-se na plataforma Sympla (o link será informado em breve e estará disponível
no endereço geral do evento - https://faculdadearidesa.edu.br/vi-semana-cientifica-depsicologia-fas/), no período de 16 de setembro a 26 de outubro de 2022, devendo indicar
as atividades nas quais desejam participar como ouvintes.
5. DA SUBMISSÃO E AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS
5.1. Os trabalhos inscritos e selecionados para participarem da VI Semana Científica de
Psicologia da Faculdade Ari de Sá serão expostos de forma oral. Para tanto, deverá ser
submetido um resumo expandido que contemple uma das seguintes categorias: relatos
de pesquisas, que apresentem resultados parciais ou finais de investigações científicas,
e relatos de experiências, podendo estes serem oriundos de ações de estágio, práticas
profissionais, grupos de estudos, projetos de extensão ou monitoria.
Parágrafo Único: Os relatos de pesquisas e os relatos de experiências deverão ser
apresentados em um dos eixos temáticos da VI Semana de Psicologia da FAS:
•

Eixo 01 - Psicologia e a luta pela garantia de direitos humanos;

•

Eixo 02 - Diversidade, questões étnico-raciais e gênero;

•

Eixo 03 - Inclusão, capacitismo e ageísmo na escola e nas organizações;

5.2. Os trabalhos deverão ser encaminhados na forma de resumos expandidos e
apresentados conforme a seguinte formatação:
5.2.1. Ter no mínimo 800 e no máximo 1500 palavras (contando com espaçamento).
5.2.2. Ser composto por título, introdução, metodologia, resultados e discussões,
considerações finais, bem como ter entre três e cinco palavras-chave.
5.3.

Os

resumos

expandidos

deverão

ser

submetidos

através

https://docs.google.com/forms/d/1UvYyki1QOCwILKtIi5XJC7_fm3eu7tzsz32kGOfBtE/viewform?edit_requested=true
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5.4. A formatação dos resumos deverá seguir as orientações e o modelo
disponibilizados

pela

Comissão

Organizadora

e

acessível

através

do

link:

https://faculdadearidesa.edu.br/vi-semana-cientifica-de-psicologia-fas/
5.5. Cada trabalho poderá ter no mínimo 01 (um) autor e, no máximo, 04 (quatro)
coautores.
5.6. Cada participante da modalidade autor poderá inscrever, no máximo, 02 (dois)
trabalhos.
5.7. Os avaliadores dos trabalhos são professores da Faculdade Ari de Sá e de outras
instituições de ensino superior, com formação stricto sensu.
5.8. Os resumos expandidos serão avaliados pela Comissão Científica do Evento
conforme os seguintes critérios:
•

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

•

Adequação linguística (até 1,0 ponto).

•

Adequação às normas da ABNT (até 1,0 ponto).

•

Estrutura do trabalho conforme especificado no item 5.4 (até 2,0 pontos).

•

Descrição dos resultados (até 2,0 pontos).

•

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

Parágrafo Único: Serão considerados aprovados os trabalhos que atenderem aos
critérios anteriormente descritos e que obtenham, no mínimo, nota 7,0 (sete).
6. ORIENTAÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
6.1. As salas e os horários de apresentações serão divulgados junto à lista dos trabalhos
aceitos no dia 19 de outubro de 2022, através do link https://faculdadearidesa.edu.br/visemana-cientifica-de-psicologia-fas/
6.2. As apresentações serão realizadas nos dias 27 outubro de 2022, segundo o eixo
temático ao qual está vinculado.
6.3. As apresentações deverão seguir o modelo estabelecido pela Comissão
Organizadora (Link: https://faculdadearidesa.edu.br/vi-semana-cientifica-de-psicologiafas/).
6.4. Os autores dos trabalhos deverão se dirigir às salas nos dias e horários previstos
de apresentações.
6.5. Cada apresentação terá o tempo máximo de 15 minutos.
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6.6. O expositor deverá salvar a apresentação em formato PDF e enviar para a
Comissão Organizadora do evento até o dia 26 de outubro de 2022, por meio do e-mail
semanadapsicologiafas@aridesa.com.br.
Parágrafo Único: Os arquivos deverão ser nomeados segundo a seguinte formatação:
Título_Sobrenome Autores (exemplo: O brincar infantil_Freitas_Sousa_Silva);
6.7 Cada expositor deverá permanecer no local durante toda a sessão de apresentação
de trabalhos.
9. OFICINAS E MINICURSOS
9.1. A relação das Oficinas e dos Minicursos será disponibilizada pela Comissão
Organizadora do evento no dia 12 de outubro de 2022.
9.2. As inscrições ocorrerão de 14 a 26 de outubro de 2022, segundo a quantidade de
vagas, no link disponível em: https://faculdadearidesa.edu.br/vi-semana-cientifica-depsicologia-fas/.
9.3. Será disponibilizado certificado de até 2h/aula pela participação nas oficinas ou nos
minicursos.
9.4. Cada participante poderá se inscrever em somente 01 (uma) oficina ou 01 (um)
minicurso por turno, a depender da disponibilidade de vagas.
9.5. As oficinas e os minicursos serão realizados em salas a serem informadas pela
Comissão Organizadora.
10. CERTIFICADOS
10.1. Os certificados de participação na VI Semana de Psicologia da Faculdade Ari de
Sá, das oficinas e dos minicursos, estarão à disposição dos participantes a partir do dia
01 de dezembro de 2022.
10.2. Será concedido o certificado ao participante que obtiver, no mínimo, 75% de
frequência nas atividades do evento. A frequência será registrada pelo participante
durante a realização das atividades por meio da assinatura deste.
10.3. Será concedido certificado de apresentação de trabalhos aos participantes que
comparecerem no dia e no horário previsto para a exposição de seus trabalhos.
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11. INFORMAÇÕES
Para quaisquer informações, entre em contato através do nosso telefone (3077.9700) e
e-mail: semanadapsicologiafas@aridesa.com.br
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora do
evento.
Fortaleza, 16 de setembro de 2022.

Comissão Organizadora

Coordenação de Psicologia
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