
 

 

PRÉ-MOSTRA – PETRÓPOLIS 

Submissão de trabalhos 
 
Todos os trabalhos devem ser inscritos e submetidos somente pelo e-mail subsedepetropolis@crprj.org.br até o dia 22 

de julho. Não serão aceitos trabalhos após esse prazo e/ou encaminhados por correspondência, Facebook ou entregues 
pessoalmente na sede ou em alguma subsede do CRP-RJ. 

Cada autor poderá inscrever um máximo de 3 (três) trabalhos. Os participantes poderão apresentar seus trabalhos nas 
seguintes categorias: 

• Apresentação Oral: Duração de 15 a 20 minutos, com uso opcional de recursos audiovisuais. Após a apresentação, haverá 
um debate sobre o trabalho exposto. 

• Exposição de Pôster: No tamanho 90 cm x 120 cm, confeccionado pelo próprio participante e que retrate sua experiência 
através de textos, gravuras ou outros recursos visuais. Durante o tempo de exposição do trabalho, o participante deverá 
estar disponível para responder a perguntas do público. 

>> ATENÇÃO 

• O cronograma de apresentação dos trabalhos inscritos será definido pela Comissão Gestora da Subsede Região Serrana 
do CRP/RJ, utilizando-se como critério a afinidade temática. Isto é, a divisão dos trabalhos por turno e horário está sujeita à 
determinação da Comissão Gestora não sendo possível à (ao) participante sugerir ou solicitar data e horário específicos 
para apresentação de seu trabalho. 

• A (o) psicóloga (o) ou a (o) estudante de Psicologia que desejar inscrever seu trabalho na Pré-Mostra deverá ter 
disponibilidade para apresentar trabalhos em qualquer um dos turnos e horários (manhã e tarde) do dia de evento. 

• A programação completa dos dia, horários e temas das apresentações de trabalho estarão disponíveis para consulta e 
download no site do CRP/RJ e na página do Facebook da Subsede Região Serrana, a partir do dia 27 de julho . Se você 
vai apresentar, fique de olho! 

• Após divulgação da programação das apresentações de trabalhos, não haverá possibilidade de troca / permuta de turno 
e/ou horário. 

Regras para submissão dos trabalhos 

Apresentação Oral:  Apresentação de resumo contendo até 300 palavras. O trabalho poderá ter até 6 (seis) coautores. 

Exposição de Pôster:  Apresentação de resumo até 300 palavras com até 6 (seis) coautores. 

Os resumos devem ser encaminhados de acordo com as seguintes especificações:  

1) O título deve ter, no máximo, 12 palavras e o resumo, até 300 palavras em formato Word (versão 6 ou posterior), fonte Times 
New Roman tamanho 12, com espaçamento simples entre linhas. 

2) O resumo deverá conter: 

• Introdução: Incluir aspectos da literatura que ressaltem a relevância científica do estudo, definir conceitos principais, 
descrever os objetivos de forma clara; 

• Método: Descrever participantes, ambiente, instrumentos/materiais e procedimentos utilizados na coleta dos dados; 

• Resultados: Descrever a síntese do que foi obtido com o estudo; e 

• Discussão. 

IMPORTANTE:  O resumo não poderá conter tabelas, figuras, imagens, caracteres especiais, notas de rodapé, citações, 
referências ou os títulos das partes (introdução, objetivos e etc). 

3) Palavras-chave: De 3 (três) a 5 (cinco), em letras minúsculas, separadas por ponto e vírgula. 

• As palavras-chave devem ser preenchidas dentro do campo "Resumo". Com isso, para não ultrapassar o limite máximo 
de 300 palavras, não há necessidade de escrever "Palavras-chave" antes de apontá-las. 

4) Quando houver, especificar fonte de financiamento ou agência financiadora para a realização do estudo. 


