
1. ENVIO DE RESUMO 

1.1 Instruções gerais 

Os trabalhos devem ser editados em Word, fonte Times New Roman, tamanho 12, 

espaço simples, respeitando-se a seguinte configuração de página: folha A4 com margens 

superior e inferior de 3,0 cm; direita e esquerda de 2,0 cm. 

Enviar para o e-mail da coordenação de curso (coordpsicologia@facfama.edu.br) 

até dia 13/05  um resumo contendo de 250 a 500 palavras e que conste os seguintes 

elementos:   

a) Título do trabalho;  

b) Nome e sobrenome dos autores (por extenso)1;  

c) E-mail dos autores;  

d) Nome da Instituição financiadora do projeto ou organismos de apoio;  

e) Objetivos e Justificativa do trabalho (importância);  

f) Método (mostrar no mínimo os elementos fundamentais: Participantes, ou fonte dos 

dados, Instrumento e Procedimento);  

g) Resultados obtidos e sua discussão (análise e interpretação);  

h) Conclusão ou Considerações finais;  

i) Referências Bibliográficas. 

É obrigatório que todos os autores estejam inscritos na semana acadêmica. 

DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS APROVADOS: 16/05/2019 

 

1.2 Modelo 

 

 

IV SEMANA ACADÊMICA DE PSICOLOGIA – PSICOLOGIA E SAÚDE 

MENTAL 

TÍTULO DO TRABALHO  

Nome do Autor2; Nome do Autor3; Nome do Autor4; Nome do Autor5 

 

Texto do resumo 

2 APRESENTAÇÃO GRÁFICA (Pôster) 

                                                           
1 Cada trabalho poderá ter no máximo 05 autores 
2 Nome da Instituição - e-mail2@provedor.com.br. 
3 Nome da Instituição - e-mail2@provedor.com.br. 
4 Nome da Instituição - e-mail2@provedor.com.br. 
5 Nome da Instituição - e-mail2@provedor.com.br. 

mailto:coordpsicologia@facfama.edu.br
mailto:e-mail2@provedor.com.br


 

As margens superior e esquerdo 3 cm, inferior e direito 2 cm. 

Margem superior – 3cm 

Margem inferior – 2cm 

Margem esquerda – 3cm 

Margem direita – 2cm 

 

 

 

Parágrafos devem iniciar a 1,5 cm a partir da margem esquerda, quando não for utilizar 

a numeração progressiva. 

 

3. ESTRUTURA 

3.1 Normas Gerais para Confecção do Pôster 

 

Normas seguidas: ABNT NBR 15437 

 

Tamanho do pôster: cada trabalho terá 0,90cm (largura) x 1,20 cm (altura) disponível para 

sua exposição. Deve ser feito no modelo disponibilizado pela FAMA. 

 

3.2 Noções Gerais do Pôster 

 

- Explanação do assunto de uma maneira informal; 

- O painel deve ser autoexplicativo; 

- Evitar muito conteúdo escrito ou letras pequenas; 

- Dê preferências para colocar o conteúdo em forma de tópicos; 

- Deve-se conseguir ler o painel a 1 metro de distância; 

- Colocar ilustrações de ótima qualidade; 

- Deve ser visualmente atrativo, com pouco  texto e mais ilustrações; 

- O título de cada tópico a ser desenvolvido deverá aparecer em letras Maiúsculas. 

 

2.3 Elementos do Pôster 

 

a) Título do trabalho; 



b) Nome e sobrenome dos autores (por extenso); 

c) E-mail dos autores; 

d) Nome da Instituição financiadora do projeto ou organismos de apoio; 

e) Objetivos e Justificativa do trabalho (importância) 

f) Método (mostrar no mínimo os elementos fundamentais: Participantes, ou fonte dos 

dados, Instrumento e Procedimento); 

g) Resultados obtidos e sua discussão (análise e interpretação); 

h) Conclusão (Considerações finais); 

i) Referências bibliográficas 

 

3.3 Características Físicas 

Dimensões: 90 cm de largura por 1,20 de altura 

Material de impressão: lona digital e barbante para pendurar 

 


