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18, 19 e 20 de Outubro de 2022

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS

Convidamos todas/os discentes e docentes a inscreverem seus estudos e pesquisas

na XI Mostra de Psicologia da Educação através do link:

https://eventos.pucsp.br/ximostra_psicologiadaeducacao/. As inscrições serão

recebidas até o dia 14 de Outubro.

Os trabalhos a serem submetidos devem seguir as seguintes normas, de acordo

com o tipo de pesquisa: pesquisas concluídas (em fase de finalização da

dissertação/tese) ou realizadas nas disciplinas de projetos serão apresentadas no

formato Comunicação Oral e serão submetidos no formato Resumo Simples;

pesquisas em andamento (cuja fase de coleta de dados/intervenção ainda não foi

concluída) serão submetidas no formato Pôster Digital que serão expostos em

plataforma virtual nos ambientes da Mostra, não requerendo apresentação. No caso

de pesquisas com mais de uma autoria discente, apenas uma/um autora/autor deve

submeter o trabalho. Os trabalhos irão compor os anais do evento tendo, portanto,

registro de ISBN.

Os trabalhos submetidos, deverão estar contemplados nos seguintes eixos:

1. Formação e trabalho docente;

2. Desenvolvimento, Aprendizagem e Alfabetização;

3. Educação Inclusiva;

4. Desigualdades e questões raciais;

5. Gênero e sexualidade;

6. Escola e Medicalização;

7. Métodos de Pesquisa em Educação;

8. Ensino Básico;

9. Ensino Superior;
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10.Direitos Humanos e Violência;

11. Políticas Públicas.

1- Sobre o Resumo simples

● O texto deverá iniciar com o TÍTULO do trabalho, devendo conter no máximo

15 palavras em letras maiúsculas, com fonte Time New Roman, corpo 14, em

negrito, centralizado. Após duas linhas (espaços) do Título, devem aparecer

os nomes completos das/os autoras/es (até 8), seguido do nome da

Instituição Acadêmica e do e-mail. Após uma linha (espaço) deve aparecer o

nome da/o Professora/Professor Orientadora/Orientador.

Ex.: Maria Silva - PUC-SP, mariasilva@gmail.com.

● Os nomes devem ser grafados em fonte Time New Roman, corpo 12,

alinhado à direita.

● O resumo deve ter entre 100 e 500 palavras. Tamanho da página A4, com

margens esquerda e superior 3 cm e margens direita e inferior 2 cm, fonte

Times New Roman, corpo 12, cor da fonte preta, alinhamento justificado,

espaçamento entre linhas simples, sem espaçamento entre parágrafos.

● O texto deve estar no formato PDF e conter: Introdução (descrever de forma

clara e sintética os objetivos e aspectos teóricos e conceituais que

caracterizam o estudo), método (como foi realizado o trabalho: instrumentos,

procedimentos, local, participantes), resultados parciais ou finais (síntese do

que se obteve no trabalho), discussão/ conclusão (breves considerações para

conclusão do resumo).

● Não devem ser incluídas tabelas, figuras, imagens, caracteres especiais,

notas de rodapé, citações, subtítulos das partes que compõem o resumo,

referências.

● As palavras-chave deverão ser de três a cinco, letras minúsculas, justificado,

à esquerda e abaixo do resumo, separadas por ponto e vírgula.
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2 - Sobre o Pôster Digital

O que é um Pôster Digital?

É um arquivo digital que ficará exposto em uma plataforma online. Ele é usado para

expor em um evento científico os resultados de uma pesquisa, um relato de

experiência ou um relato de caso. É composto por texto, imagens e gráficos que

tornam a informação mais completa, esteticamente atrativa e facilmente legível.

Ele serve para fornecer informações BÁSICAS e RELEVANTES sobre o trabalho, de

forma OBJETIVA.

Especificações:

Dimensões folha A4,

Formato arquivo PDF.

Estrutura:

1.Título e filiação: Brasão da Instituição (lado esquerdo superior da folha); Agência

Financiadora, se tiver, ao lado direito (exemplos: CNPq, CEPE); Nome da Instituição,

grande área em que a pesquisa foi realizada, Título do Trabalho, Nome da/o

Pesquisadora/Pesquisador, nome do curso, nome da/o Orientadora/Orientador.

2. Introdução: Manter objetividade; Deixar claro o problema de pesquisa, os

objetivos e relevância do tema de trabalho.

3. Método: Apresentar os participantes, procedimentos, instrumentos e critério de

análise utilizado.

4. Resultados e Discussão: Apresentar os principais resultados. Podem ser

utilizados gráficos e tabelas como recursos visuais. A discussão deve ser sucinta.

Recomenda-se a disposição do conteúdo da discussão na forma de itens.

5. Considerações Finais e Conclusões: Deve ser apresentada de maneira breve e

pode ser exposta em forma de texto ou de itens.
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6. Referências: Inserir somente as referências utilizadas no Pôster seja na

Introdução, Método, Resultados e Discussão, ou Considerações Finais e Conclusão.

7. Contato: Endereço de e-mail da/o(s) pesquisadora(s)/pesquisador(res).

CUIDADOS QUE DEVEM SER TOMADOS

1. A utilização de recursos visuais e quantidade de informação em excesso

devem ser evitadas. Muitos textos e imagens poluem o pôster e dificultam sua

leitura e entendimento;

2. Seja objetivo nos textos;

3. Divida o texto em colunas para facilitar a visualização;

4. Textos em “caixas” podem melhorar a organização visual;

5. Não escreva em todo o espaço do pôster;

6. Cuidado com o TIPO e TAMANHO das letras, pois isso pode tanto facilitar a

leitura, quanto prejudicá-la.

Confecção:

● Os pontos-chave do pôster devem ficar evidentes;

● Número de palavras reduzido: bloco de cerca de 50 palavras (máximo de

200);

● Leitura fácil: o leitor deve precisar de 2 minutos para perceber o trabalho.

● Prefira fontes comuns como: Arial, Tahoma, Verdana e evite o uso de letras

artísticas/estilizadas;

● Prefira diminuir o texto a diminuir o tamanho da letra. DEVE-SE EVITAR

USAR CAIXA ALTA, EXCETO PARA TÍTULOS, POIS ATRAPALHA SUA

LEITURA.

● Cores: Cuidado com a sua utilização. Evite usar muitas cores ao mesmo

tempo.

Como criar um PÔSTER no PPT?

Veja o tutorial www.postersessiononline.eu/diseno_powerpoint.asp
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