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Chamada de Trabalhos 

 

Prazo para submissão: 25 de julho de 2021 

 

O II Ciclo Inter Campi de Debates em Promoção de Saúde Mental e Educação da UNIFAL-
MG receberá resumos de trabalhos que discutam tópicos relativos à: 

- Pesquisas ou práticas em Psicologia Escolar ou Educacional no contexto universitário. 

- Pesquisas ou práticas de promoção de saúde mental no contexto universitário. 

- Pesquisas ou práticas relacionadas ao sofrimento psicológico no contexto universitário. 

- Estudos sobre autores (nacionais ou internacionais) que pensaram sobre a relação entre 
questões de saúde mental e educacionais (no contexto brasileiro ou global). 

 

1- Modalidade: 1) Apresentação oral remota, com duração de 20 minutos (15 minutos para 
apresentação e 5 minutos para discussão), em português ou em inglês, de trabalho sobre 
pesquisa teórica ou empírica; 2) Apresentação oral remota, com duração de 20 minutos (15 
minutos para apresentação e 5 minutos para discussão), em português ou em inglês, de 
trabalho sobre práticas de extensão. 

 

2- Documento a ser submetido: Resumo estendido em arquivo Word preparado para 
avaliação cega (sem identificação do autor). O arquivo deve conter: 

i) Título do trabalho. 

ii) Resumo estendido (de 500 a 750 palavras) redigido no idioma da apresentação 
(português ou inglês) destacando os objetivos da apresentação e os pontos que serão 
defendidos. 

iii) Quatro palavras-chave. 

IV) Referências (no formato ABNT). 



 

3- Envio: Envie sua proposta de comunicação para o e-mail psicologia.alfenas@unifal-
mg.edu.br até o dia 25 de julho de 2021. 

 

3.1. No assunto: ‘II Ciclo - Proposta de Comunicação Oral' 

 

3.2. No corpo do e-mail: 

i) Título do trabalho 

ii) Nome completo do(s) autor(es) 

iii) Titulação 

iv) Modalidade de apresentação: 1 ou 2 

v) Grande área do conhecimento (p.ex. Psicologia Educacional ou Pedagogia); Subárea de 
pesquisa ou extensão (p.ex. Promoção de saúde mental em universitários com ansiedade 
excessiva) 

vi) Filiação institucional 

vii) Endereço eletrônico 

 

3.3. No anexo: 

Arquivo em formato Word com o resumo, preparado para avaliação cega. 

 

4 - Critérios de avaliação: 

i) Conformidade com as instruções de submissão; 

ii) Clareza, coesão, coerência e correção ortográfica e gramatical do resumo; 

iii) Adequação do conteúdo do trabalho ao tema do II Ciclo; 

iv) Relevância e originalidade do trabalho. 

 

5 - Divulgação dos trabalhos aprovados: 

A partir do dia 01 de agosto de 2021, por e-mail. 
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