NORMAS PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS PARA A COMUNICAÇÃO COORDENADA
1. Poderão inscrever trabalhos para a sessão Comunicação Coordenada do IV Simpósio de PsicologiaUnincor 2019 – ”A emergência do sujeito em face aos paradoxos contemporâneos” profissionais de
Psicologia, docentes e estudantes de escolas de graduação de Psicologia e áreas afins, que se interessem
em apresentar suas experiências relativas à temática do evento;
2. O período de inscrição de trabalhos será de 12 a 23 de agosto de 2019 (trabalhos encaminhados fora
deste prazo não serão aceitos);
3. O trabalho deverá ser do tipo “Comunicação Coordenada” e versar sobre os eixos temáticos do evento
conforme se segue:
 Psicanálise e contemporaneidades;
 As adaptações sociais, familiares e escolares das crianças e adolescentes diante dos
paradigmas da atualidade;
 Análise do comportamento e suas implicações;
4. Cada trabalho deverá ter um relator para apresentar a comunicação e, no máximo, cinco autores;
5. Todos os autores devem estar inscritos e presentes no evento;
6. Orientações para o envio do RESUMO do trabalho:
a. O RESUMO do trabalho deverá ser enviado para o endereço eletrônico:
simposio.psicologia@unincor.edu.br
b. O título do e-mail deve conter o último nome e o primeiro do autor principal e o eixo temático.
c. Exemplo: SARRAPIO, Fabiola – Psicanálise e contemporaneidades
d. Enviar o arquivo em formato DOC ou. DOCX;

7. Regras de formatação dos resumos para comunicações coordenadas
a. Título: até 70 caracteres; fonte Arial; corpo 12, negrito; letras maiúsculas e minúsculas;
b. Autor e coautor (es), seguido por sigla da instituição entre parênteses;
c. Eixo temático.
d. Titulação e e-mail do autor e coautor (es) (em nota de rodapé);
e. Corpo do texto: de 900 a 1.100 caracteres com espaço; fonte Arial, corpo 12, espaçamento
simples (bloco único de texto, sem paragrafação).
f. Palavras-chave: até cinco. Separadas por ponto.

8. Orientações para apresentação do Comunicação Coordenada:
a. Apresentação oral sequenciada proferida por um expositor/relator;
b. Cada expositor terá 15 minutos para expor o seu tema e 5 para responder perguntas;
c. O relator e os demais autores do resumo deverão estar presentes na data e horário da realização de sua
comunicação no período do evento (27 de agosto, 15 horas) para apresentação oral de seu trabalho.
d. Os trabalhos apresentados na modalidade Comunicação Coordenada terão certificação diferenciada.
9. Inscrições no local e informações: (35)3239-1112 - e-mail: coordenação.psicologia@unincor.edu.br, ou
simposio.psicologia@unincor.edu.br

