SEMINÁRIO ESPERANÇANDO: A vida após o acolhimento
Dia 30 de setembro de 2019

As apresentações de trabalhos serão realizadas no CCSH – Campus UFSM
Palestras e demais atividades serão na Antiga Reitoria à partir das 19h

Eixos de submissão de trabalhos
As modalidades dos trabalhos a serem apresentados são: revisão de literatura,
relato de pesquisa, relato de estágio ou extensão e relato de experiência
profissional em um dos seguintes eixos:
- adoção e relações familiares
- políticas públicas

- Desenvolvimento social, emocional e da personalidade da criança e do adolescente
NORMAS
As normas de estilo e formatação dos resumos adotadas para este congresso
são da American Psychological Association (APA) - 6a edição.
1. Eixo temático 2. Título do trabalho. 3. Nomes completos dos autores e
coautores, departamento ou laboratório (opcional), nome da instituição, cidade,
estado e País. 4. O texto deve ser contínuo, sem parágrafos, subtítulos,
referências bibliográficas, tabelas e figuras. 5. Os resumos submetidos devem
apresentar claramente os objetivos do trabalho, sem indicação de referências,
incluindo-se os aspectos mais relevantes da literatura na área. Devem apresentar
explicitamente no método os participantes (quando for o caso), equipamentos,

técnicas ou estratégias e procedimentos utilizados. A descrição dos resultados
deve conter a síntese do que foi obtido. A conclusão deve estar baseada nos
dados apresentados, sendo conveniente que sejam feitas referências aos
objetivos ou hipóteses anteriormente descritas. O tamanho do resumo deverá de
400 a 500 palavras.

6. Indicar a titulação do autor principal: Graduação – G, Especialista – E, Mestrado
– M e Doutorado – D. 7. Três palavras-chave que identifiquem o trabalho. 8.
Indicar apoio financeiro e/ou bolsas, caso haja.
Modalidades de envio

Comunicações Orais
Trata-se de uma proposta individual de trabalho. Nesta categoria podem
propor doutores, doutorandos, mestres, mestrandos, graduandos e
profissionais. Os trabalhos propostos poderão ser resultados de revisão de
literatura, relato de pesquisa, relato de estágio ou extensão e relato de
experiência profissional. A apresentação oral terá duração de 20 minutos,
agrupadas em 5 apresentações, que serão organizadas em sessões em
função das proximidades temáticas. Dentre os apresentadores, haverá um
convidado a mediar um período de debate e perguntas ao final das
apresentações (20 minutos).
Pôsteres
Refere-se à apresentação gráfica de resultados de revisão de literatura, relato
de pesquisa, relato de estágio ou extensão e relato de experiência
profissional. A apresentação será realizada também de forma oral em sessão
coletiva temática.

SELEÇÃO DOS TRABALHOS A seleção dos trabalhos inscritos levará em
consideração os seguintes critérios:
1. Relevância no âmbito do eixo temático escolhido; 2. Consistência e

atualização das articulações conceituais e teóricas; 3. Existência de
resultados conclusivos e sua discussão se forem o caso; 4. Consistência da
proposta de aplicação prática se for o caso; 5. Organização, clareza e
correção formal do discurso. 6. Cumprimento das normas de formatação
para envio de proposta.
Submissão: até dia 08/09/2019
Até dia 20 de setembro resultado final dos trabalhos aprovados
Inscrição:  nucleodeacoesemsaude@gmail.com

