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EDITAL PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS – MODALIDADE PÔSTER  

 

O Instituto de Gestalt Ceará por meio deste edital, torna público os critérios para submissão 

de trabalhos científicos a serem apresentados na modalidade Pôster no IV ENCONTRO 

EPOCHÉ com a temática ANSIEDADE E OS MODOS DE ADOECIMENTO DA LIBERDADE. 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

O presente edital convida os participantes do IV Encontro Epoché à submissão de trabalhos 

científicos na modalidade pôster, dos quais, dentro do período de submissão e dos critérios 

dispostos no Item 2, passará por avaliação da comissão científica que promove este edital e 

será divulgada de acordo com o calendário presente no Anexo I, contemplando os escritos 

que estejam em acordo com a temática de psicopatologia e fenomenologia, ou dentro da 

temática do evento. 

 

2. DOS CRITÉRIOS DE SUBMISSÃO 

O trabalho a ser submetido deverá obedecer às normas da ABNT, em acordo com a construção 

de um aporte científico a considerar sua bibliografia, tipo de pesquisa, alinhamento ao tema 

do congresso ou dentro dos eixos temáticos sugeridos no item 3 e relevância da pesquisa. 

2.1.  Da estrutura para a submissão 

O escrito deverá ser submetido no formato de resumo, obedecendo os 

seguintes pré-requisitos; 

• Título até 20 palavras 

• Autores (Máximo 2 co-autores por trabalho submetido) 

• Resumo contendo 300 a 500 palavras 

• Tamanho: 12; Alinhamento: Justificado; fonte: Times New Roman e 

espaçamento de linha: 1,0. 
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• 3 Palavras-Chave (separadas por ponto e vírgula ( ; ) 

2.2.  Dos requisitos presentes no resumo 

Para melhor avaliação dos resumos submetidos, os escritos deverão conter, 

preferencialmente em ordem, o percurso; 

• Contextualização / introdução: Apresentar resumidamente o objeto de 

estudo expondo o contexto do qual este se encontra; 

• Objetivos: Com a finalidade de especificar o quê se quis propor com a 

presente pesquisa; 

• Metodologia: Que tem como finalidade a definição do modo como a 

pesquisa foi construída e conduzida, e posteriormente analisada para que 

se chegue ao resultado da pesquisa; 

• Análise de dados: Que tem a finalidade de elaborar como foi analisado o 

material coletado para que se chegue aos resultados da pesquisa; 

• Discussão: Aqui se deve explorar aquilo que fora localizado a partir do que 

foi coletado ao longo da pesquisa; 

• Resultados: Que tem a finalidade de apresentar os resultados colhidos a 

partir da pesquisa. 

• Palavras-chave: Que se propõe a compreender os indexadores da pesquisa. 

 

2.3.  Da estrutura do arquivo 

Há presente no Anexo II, um modelo de como se pede o conteúdo submetido. Para 

melhor organização do conteúdo, fluidez e correção. 

 

2.4.  Da devolutiva dos trabalhos 

Após o período de avaliação, os resumos aprovados serão comunicados aos 

devidos autores (Principais) via e-mail com o parecer sobre o resumo com as 

devidas pontuações. Estes serão divulgados como parte da programação no perfil 

das redes sociais do encontro (@encontroepoché / @institutogestaltce) e 

disponibilizados no site www.gestaltce.com.br. Os trabalhos não aprovados terão 

devolutiva via e-mail e, a depender dos critérios de avaliação, terão um prazo para 

retificação do trabalho.  

http://www.gestaltce.com.br/
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3. EIXOS TEMÁTICOS SUGERIDOS 

Os autores deverão estar atentos aos eixos temáticos que terão a finalidade de estar alinhado 

ao tema do evento e à proposta dos encontros Epoché. Neste sentido, os eixos temáticos do 

IV Encontro Epoché são: 

a) Psicopatologia fenomenológica na contemporaneidade 

b) Sofrimento e liberdade: um humanismo necessário 

c) O olhar fenomenológico sobre o sofrimento na contemporaneidade  

d) Abordagens humanistas e o sofrimento na contemporaneidade 

 

4. DA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

Os trabalhos submetidos deverão ter pelo menos 1 dos autores inscritos no evento, a ser 

conferido junto a lista de inscritos até o momento. Os arquivos deverão ser enviados para o 

e-mail ivepoche@gestaltce.com.br obedecendo os seguintes requisitos: 

• Deverão ser enviados 1 arquivo no formato Word e 1 arquivo em PDF; 

• No corpo do E-mail deverão ser informados Nome completo do(s) autor(es) 

inscrito(s), Eixo temático escolhido, telefone para contato e Instituição (IES 

de formação para graduados). 

 

5. DA CONFECÇÃO DO PÔSTER 

• A confecção do pôster deverá ser realizada a partir das seguintes 

configurações: 

• Material: Papel ou lona; 

• Tamanho:  0,90 x 1,20 (Largura x Altura); 

• Deve conter a logo da instituição de origem e a logo do evento nas 

extremidades e o título da pesquisa centralizado; 

• Deve conter o nome de todos os autores com E-mail para contato, 

preferencialmente alinhados à direita em tamanho menor que o título da 

pesquisa; 

• Deverá ser dividido em: Introdução; Metodologia; Análise e discussão (ou 

apenas discussão) e Resultados; 

mailto:ivepoche@gestaltce.com.br
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• Deverá conter as referências bibliográficas. 

 

ANEXO I – CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

 

INSCRIÇÕES NO EVENTO: de 01/08/2019 a  

PRAZO DE SUBMISSÃO: 01/10/2019 a 15/10/2019 

DEVOLUTIVA: 28/10/2019 

RETIFICAÇÃO DE SUBMISSÃO: de 28/10/2019 a 04/11/2019. 

INÍCIO DO EVENTO: 29/11/2019 

DATA E HORÁRIO DAS APRESENTAÇÕES: 30/11/2019 – 09:30 às 10:30, no saguão 

principal do Centro de Eventos Complexo São Mateus.  
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ANEXO II – MODELO DE TRABALHO PARA SUBMISSÃO 

 

TÍTULO 

AUTOR(A) 1 

(E-MAIL PARA CONTATO) 

AUTOR(A) 2 

(E-MAIL PARA CONTATO) 

AUTOR(A) 3 

(E-MAIL PARA CONTATO) 

 

RESUMO Contextualização / introdução: Apresentar resumidamente o objeto de estudo 
expondo o contexto do qual este se encontra; Pergunta-problema / Pergunta de partida: Que 
tem a função de norteadora da pesquisa; Objetivos: Com a finalidade de especificar o quê se 
quis propor com a presente pesquisa; Metodologia: Que tem como finalidade a definição do 
modo como a pesquisa foi construída e conduzida, e posteriormente analisada para que se 
chegue ao resultado da pesquisa; Análise de dados: Que tem a finalidade de elaborar como 
foi analisado o material coletado para que se chegue aos resultados da pesquisa; Discussão: 
Aqui se deve explorar aquilo que fora localizado a partir do que foi coletado ao longo da 
pesquisa; Resultados: Que tem a finalidade de apresentar os resultados colhidos a partir da 
pesquisa. Palavras-chave: Que se propõe a compreender os indexadores da pesquisa. 

 


