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APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS

Preencha a ficha de submissão de atividades e envie para o
e-mail: cbpt.comissaocientifica@gmail.com
Prazo para Envio de Resumo: até 20/04/2012
Resultados: 1/05/2012 – Todos os trabalhos aprovados serão
apresentados
Envio do Texto Completo para modalidade Apresentação oral com
texto para publicação: até 15/5/2012
Todos os trabalhos que tiveram seus resumos aprovados serão
apresentados, contudo só serão publicados os textos que sigam as
Diretrizes Gerais Indicadas, podendo a comissão científica solicitar
alterações, sugerir mudanças ou recusar a publicação.
QUANTIDADE MÁXIMA DE TRABALHOS POR PESSOA: 2 do mesmo autor, não havendo
limites para co-autor.
Para envio do resumo algum dos autores do texto deve estar inscrito no evento.
DIRETRIZES GERAIS PARA APRESENTAÇÃO DE PÔSTERES
1. Como pôsters serão apresentados trabalhos de pesquisa em andamento, propostos
por pesquisadores, docentes-pesquisadores e alunos vinculados aos programas ou
cursos de pós-graduação e graduação que pesquisam a temática do evento.
2. Trabalhos inscritos para as Sessões de Pôster devem observar as seguintes
normas:
a. Dimensão: 1.20m de altura por 80 cm de largura;
b. Componentes dos pôsteres: título; nomes dos autores: instituição e endereço:
introdução: material e métodos: resultados; conclusões e referências;
c. Deve acompanhar a proposta de pôster um resumo (mínimo de 10 e máximo de 15
linhas, fonte Times New Roman, letra normal, espaçamento simples, letra no tamanho
12), com uma apresentação concisa dos pontos relevantes da proposta, seguindo-se
logo abaixo as palavras-chave (máximo de 5), para fins de avaliação e publicação,
tanto no CD-ROM como impresso;
d. Titulo: deverá ser o mesmo utilizado no Resumo, escrito em letras maiúsculas que
permitam a sua leitura a 3m de distância;

e. Nome dos autores, instituição e endereço devem vir abaixo do titulo e com letras
menores. O nome do apresentador do trabalho deverá ser sublinhado;
f. A disposição dos demais itens, no corpo do pôster, fica a critério do(s) autor(es),
recomendando-se priorizar a utilização de ilustrações (figuras, gráficos, diagramas,
tabelas, etc.) e reduzir o uso de textos, os quais devem observar tamanhos de letras
que permitam a leitura à distância;
g. Recomenda-se, durante a apresentação, a distribuição de folders ou panfletos com
informações resumidas sobre o trabalho e formas de contato com o(s) autor(es);
h. Os Pôsteres, assim como os textos de comunicações, devem ser enviados conforme
orientações postadas no site do (colocar o nome do evento)

DIRETRIZES GERAIS PARA APRESENTAÇÃO ORAL COM TEXTO PARA
PUBLICAÇÃO
Os manuscritos para submissão deverão estar em formato doc e não deverão exceder o
número máximo de páginas (paginado desde o Resumo, a qual receberá número de
página 1) indicado para cada tipo de manuscrito (incluindo Resumo, Figuras, Tabelas,
Anexos e Referências, além do corpo do texto) que seriam:
Artigos (10-20 páginas): relatos de alta qualidade de pesquisas originais, baseadas em
investigações sistemáticas e completas, devem propor a análise de conceitos, levando ao
questionamento de modelos existentes à elaboração de hipóteses para futuras pesquisas.
Também serão aceitos relatos de casos clínicos, artigos teóricos ou de revisão com
análise crítica e oportuna de um corpo abrangente de investigação, relativa a assuntos de
interesse para o desenvolvimento da Psicologia Transpessoal, preferencialmente numa
área de pesquisa para a qual o autor contribui. O texto deve apresentar rigor teórico na
sua apresentação.

Diretrizes de Formatação
A. Papel: Tamanho A4 (21 x 29,7cm). O manuscrito ao todo não deve passar de 20
páginas, desde o Resumo até as Referências, incluindo as Tabelas, Figuras e Anexos.
B. Fonte: Times New Roman, tamanho 12, ao longo de todo o texto, incluindo
referências, notas de rodapé, tabelas, etc.
C. Margens: 2,5 cm em todos os lados (superior, inferior, esquerda e direita).
D. Espaçamento: espaço 1,5 ao longo de todo o manuscrito, incluindo Folha de Rosto,
Resumo, Corpo do Texto, Referências, Anexos, etc.
E. Alinhamento: esquerda
F. Recuo da primeira linha do parágrafo: tab = 1,25cm
G. Numeração das páginas: no canto direito na altura da primeira linha de cada página.
H. Endereços da Internet: Todos os endereços "URL" (links para a internet) no texto
(ex.: http://pkp.sfu.ca) deverão estar ativos.

Elementos do manuscrito
A. Folha de rosto identificada: Título original (máximo 12 palavras); Nome e
afiliação institucional, por ocasião da submissão do trabalho, de cada autor;
Endereço para correspondência (preferencialmente institucional) com os leitores e
com o editor, incluindo e-mail, de um dos autores; Agradecimentos e Informações
complementares, quando for o caso, como, por exemplo, fomento de pesquisa ou
bolsa de estudo. Incluir uma nota sobre os autores: uma breve descrição sobre as

atividades atuais dos autores e sobre sua formação.
B. Resumos em português: Parágrafos com no máximo 100-150 palavras com
o título Resumo escrito centralizado na primeira linha abaixo do cabeçalho. Ao fim
do resumo, listar pelo menos três e no máximo cinco palavras-chave em
português (em letras minúsculas e separadas por ponto e vírgula).
D. Corpo do Texto: Não é necessário colocar título do manuscrito nessa página.
As subseções do corpo do texto não começam cada uma em uma nova página e
seus títulos devem estar centralizados, e ter a primeira letra de cada palavra em
letra maiúscula (por exemplo, Resultados, Método e Discussão, em artigos
empíricos). Os subtítulos das subseções devem estar em itálico e ter a primeira
letra de cada palavra em letra maiúscula (por exemplo, os subtítulos da subseção
Método: Participantes, ou Análise dos Dados).
As palavras Figura, Tabela, Anexo que aparecerem no texto devem ser escritas
com a primeira letra em maiúscula e acompanhadas do número (Figuras e
Tabelas) ou letra (Anexos) ao qual se referem. Os locais sugeridos para inserção
de figuras e tabelas deverão ser indicados no texto.
Sublinhados, Itálicos e Negritos: Sublinhe palavras ou expressões que devam ser
enfatizadas no texto impresso, por exemplo, "estrangeirismos", como self, locus,
etc e palavras que deseje grifar. Não utilize itálico (menos onde é requerido pelas
normas de publicação), negrito, marcas d'água ou outros recursos que podem
tornar o texto visualmente atrativo, pois trazem problemas sérios para editoração.
Dê sempre crédito aos autores e às datas de publicação de todos os estudos
referidos. Todos os nomes de autores cujos trabalhos forem citados devem ser
seguidos da data de publicação. Todos os estudos citados no texto devem ser
listados na seção de Referências.
Exemplos de citações no corpo do manuscrito:
Os exemplos abaixo auxiliam na organização de seu manuscrito, mas certamente
não esgotam as possibilidades de citação em seu trabalho. Utilize o Publication
Manual of the American Psychological Association (2001, 5ª edição) para verificar
as normas para outras referências.
1.Citação de artigo de autoria múltipla
a) Artigo com dois autores: cite os dois nomes sempre que o artigo for referido.
b) Artigo com três a cinco autores: cite todos os autores na primeira referência;
da segunda referência em diante utilize sobrenome do primeiro autor seguido de
"e cols." e da data, caso seja a primeira citação no parágrafo.
c) Artigo com seis ou mais autores: cite apenas o sobrenome do primeiro autor,
seguido de "e cols." e da data. Porém, na seção de Referências todos os nomes
dos autores deverão ser relacionados.
2. Citações de obras antigas e reeditadas
Utilize o seguinte formato: Autor (data de publicação original / data de publicação
consultada).
3. Citação secundária
Trata-se da citação de um artigo discutido em outra publicação consultada, sem
que o original tenha sido utilizado. Por exemplo: "Piaget (1932, citado por Flavell,
1996) ...". Na seção de referências citar apenas a obra consultada (no caso,
Flavell, 1996).
NOTA: Citações com menos de 40 palavras devem ser incorporadas no parágrafo
do texto, entre aspas. Citações com mais de 40 palavras devem aparecer sem
aspas em um parágrafo no formato de bloco, com cada linha recuada 5 espaços
da margem esquerda. Citações com mais de 500 palavras, reprodução de uma ou
mais figuras, tabelas ou outras ilustrações devem ter permissão escrita do
detentor dos direitos autorais do trabalho original para a reprodução. A permissão
deve ser endereçada ao autor do trabalho submetido. Os direitos obtidos
secundariamente não serão repassados em nenhuma circunstância. A citação
direta deve ser exata, mesmo se houver erros no original. Se isso acontecer e
correr o risco de confundir o leitor, acrescente a palavra [sic], sublinhado e entre
colchetes, logo após o erro. Omissão de material de uma fonte original deve ser

indicada por três pontos (...). A inserção de material, tais como comentários ou
observações, deve ser feita entre colchetes. A ênfase numa ou mais palavras deve
ser feita com fonte sublinhada, seguida de [grifo nosso].
Atenção: Não use os termos apud, op. cit, id. ibidem, e outros. Eles não fazem
parte das normas da APA.
Abreviações em Latim: Use as seguintes abreviações de Latim apenas em texto
entre parêntesis; em texto sem parêntesis, use a tradução em português destes
termos: cf. = compare; i.e. = isto é ; e.g. = por exemplo; viz. = ou seja; etc. = e
assim por diante; vs. = versus, contra.
E. Referências:
Inicie uma nova página para a seção de Referências, com este título centralizado
na primeira linha abaixo do cabeçalho. Apenas as obras consultadas e
mencionadas no texto devem aparecer nesta seção. Continue utilizando espaço
duplo e não deixe um espaço extra entre as citações. As referências devem ser
citadas em ordem alfabética pelo sobrenome dos autores, de acordo com
as normas da APA (veja alguns exemplos abaixo). Utilize o Publication Manual of
the American Psychological Association (2001, 5ª edição) para verificar as normas
não mencionadas aqui.
Em casos de referência a múltiplos estudos do mesmo autor, utilize ordem
cronológica, ou seja, do estudo mais antigo ao mais recente desse autor. Nomes
de autores não devem ser substituídos por travessões ou traços.
Exemplos de referências:
1. Artigo de revista científica
Bosa, C. A., & Piccinini, C. A. (1996). Comportamentos interativos em crianças
com temperamento fácil e difícil. Psicologia Reflexão e Crítica, 9, 337-352.
2. Artigo de revista científica paginada por fascículo
Hüning, S. M. & Guareschi, N. M. F. (2005). O que estamos construindo:
especialidades ou especialismos? Psicologia & Sociedade, 17(1), 89-92
3. Artigo de revista científica no prelo
Indicar no lugar da data, que o artigo está no prelo. Incluir o nome do periódico
sublinhado após o título do artigo. Não referir data e números do volume,
fascículo ou páginas até que o artigo seja publicado. No texto, citar o artigo
indicando que está no prelo.
4. Livros
Silva, R. N. da (2005). A invenção da psicologia social. Petrópolis, RJ: Vozes.
5. Capítulo de livro
Maraschin, C. (2005). Redes de conversação como operadores de mudanças
estruturais na convivência. Em N. M. C. Pellanda; E. T. M. Schlünzen & K.
Schlüzen Jr. (Orgs.), Inclusão digital: tecendo redes afetivas/cognitivas (pp. 135143). Rio de Janeiro: DP & A.
6. Trabalho apresentado em congresso, mas não publicado
Haidt, J., Dias, M. G., & Koller, S. (1991, fevereiro). Disgust, disrespect and
culture: Moral judgement of victimless violation in the USA and Brazil. Trabalho
apresentado no Annual Meeting of the Society for Cross-Cultural Research, Isla
Verde, Puerto Rico.
7. Trabalho apresentado em congresso com resumo publicado em anais
Todorov, J. C., Souza, D. G., & Bori, C. M. (1992). Escolha e decisão: A teoria da
maximização momentânea [Resumo]. Em Sociedade Brasileira de Psicologia
(Org.), Resumos de comunicações científicas, XXII Reunião Anual de Psicologia (p.
66). Ribeirão Preto: SBP.
8.Teses ou dissertações não publicadas
Dal Molim, F. (2002). Autopoiese e sociedade: a rede integrada de serviços da
Restinga na teoria dos sistemas vivos.. Dissertação de Mestrado não-publicada,
Programa de Pós-graduação em Psicologia Social e Institucional, Universidade
Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, RS.
9. Obra antiga e reeditada em data muito posterior
Castel, R. (2001). As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário(I.

D. Poleti, Trad.). Petrópolis, RJ: Vozes. (Original publicado em 1995)
10. Autoria institucional
American Psychological Association (1994). Publication manual (4ª ed.).
Washington, DC: Author.
11. Comunicação pessoal
Pode ser carta, mensagem eletrônica, conversa telefônica ou pessoal. Cite apenas
no texto, dando as iniciais e o sobrenome do emissor e a data. Não inclua nas
referências.
F. Anexos: Evite. Somente devem ser incluídos se contiverem informações
consideradas
indispensáveis. Os Anexos devem ser apresentados cada um em uma nova
página. Os Anexos devem ser indicados no texto e apresentados no final do
manuscrito, identificados pelas letras do alfabeto em maiúsculas (A, B, C, e assim
por diante), se forem mais de um.
G. Notas de rodapé: Devem ser evitadas sempre que possível. No entanto, se
não houver outra possibilidade, devem ser indicadas por algarismos arábicos no
texto e apresentadas após os Anexos. O título (Notas de Rodapé) aparece
centralizado na primeira linha abaixo do cabeçalho. Recue a primeira linha de cada
nota de rodapé em 1,25cm e numere-as conforme as respectivas indicações no
texto.
H. Tabelas: Devem ser elaboradas em Word (.doc) ou Excel. No caso de
apresentações gráficas de tabelas, use preferencialmente colunas, evitando outras
formas de apresentação como pizza, etc. Nestas apresentações evite usar cores.
Cada tabela começa em uma página separada. A palavra Tabela é alinhada à
esquerda na primeira linha abaixo do cabeçalho e seguida do número
correspondente à tabela. Dê um espaço duplo e digite o título da tabela à
esquerda, em itálico e sem ponto final, sendo a primeira letra de cada palavra em
maiúsculo. Apenas a primeira letra da primeira palavra e de nomes próprios deve
estar em maiúsculo.
I. Figuras: Devem ser do tipo de arquivo JPG e apresentadas em uma folha em
separado. Não devem exceder 17,5 cm de largura por 23,5 cm de comprimento. A
palavra Figura é alinhada à esquerda na primeira linha abaixo do cabeçalho e
seguida do número correspondente à figura. Dê um espaço duplo e digite o título
da figura à esquerda, em itálico e sem ponto final, sendo a primeira letra de cada
palavra em maiúsculo. Apenas a primeira letra da primeira palavra e de nomes
próprios deve estar em maiúsculo.
As palavras Figura, Tabela e Anexo que aparecerem no texto devem, sempre,
serem escritas com a primeira letra em maiúscula e devem vir acompanhadas do
número (para Figuras e Tabelas) ou letra (para Anexos) respectivos ao qual se
referem. A utilização de expressões como "a Tablea acima" ou "a Figura abaixo"
não devem ser utilizadas porque no processo de editoração a localização das
mesmas pode ser alterada. As normas não incluem a denominação de Quadros ou
Gráficos, apenas Tabelas e Figuras.

