
 

 

 

 

 

 

 

IV ENCONTRO PIAUIENSE DE PSICANÁLISE:  

NOVOS DESAFIOS DA CLÍNICA NO SÉCULO XXI 

 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

1. Os trabalhos serão submetidos no formato de resumo simples, até o dia 

30 de abril de 2019 pelo o email 4enppsi@gmail.com. Resumos 

enviados após esta data não serão avaliados.  

2. O resumo de cada trabalho deve conter até 3000 caracteres (com 

espaços), no padrão de formato e estrutura da ABNT vigente. 

3. Os trabalhos poderão ser sobre relatórios de pesquisa, relatórios de 

estágio ou relatos de experiência profissional, docente, discente e de 

formação psicanalítica. Serão aceitos trabalhos que estejam focados em 

questões contextuais, conceituais, clínicas ou éticas relacionadas à 

Psicanálise. 

4. Os trabalhos podem ter 1 (um) autor e, no máximo, 4 (quatro) co-

autores. 

5. Autor e co-autores dos trabalhos devem estar inscritos no evento, para 

confirmação da inscrição do trabalho. Somente os trabalhos de 

participantes inscritos serão encaminhados para avaliação da Comissão 

Científica. 

6. Cada participante poderá inscrever até 2 (dois) trabalhos como autor. 

Não há quantidade máxima para a modalidade co-autor. 

 



7. A avaliação dos trabalhos levará em consideração a relevância do tema, 

clareza do texto, adequação à temática do evento e adequação às 

regras citadas nos itens anteriores. 

8. A apresentação dos trabalhos se dará, exclusivamente, na modalidade 

apresentação oral em uma sala de aula do Centro Universitário Santo 

Agostinho pelo autor (ou um dos co-autores, se houver), no dia 25 de 

maio de 2019, das 8h00 às 12h00 e de 14h00 às 18h00. 

9. A sala de aula onde acontecerá a atividade dispõe de computador, data 

show e quadro branco. Qualquer outro material necessário para a 

apresentação do trabalho será de responsabilidade do participante. 

10. O tempo de apresentação de cada trabalho será de 15 minutos, em 

horário previamente estabelecido pela comissão organizadora do evento 

e divulgado pelo email do participante e pelas redes sociais do evento e 

do UNIFSA. 

11. Os trabalhos que não forem apresentados na data e horário agendados 

não receberão certificação desta atividade. 

12.  Casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora do 

evento. 

Teresina, 25 de março de 2019. 

A Comissão Cientifica 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO DO RESUMO– IV ENCONTRO PIAUIENSE DE 
PSICANÁLISE: NOVOS DESAFIOS DA CLÍNICA NO SÉCULO XXI 

 

 

TÍTULO DO TRABALHO, FONTE TIMES NEW ROMAN, 

MAIÚSCULA, TAMANHO 14, CENTRALIZADO, EM NEGRITO1. 
 

Nome completo dos autores 2, sem abreviaturas, alinhados à direita,  
iniciando pelo autor com maior contribuição, seguido da 

identificação da IES (Times New Roman 11) 

 

 

RESUMO:  

O resumo simples deve ter um texto com parágrafo único, em fonte Times New Roman, 

tamanho 12, apresentando-se um texto claro e sucinto. O resumo deve conter (no 

máximo) 3000 caracteres (com espaços). Abaixo do resumo devem aparecer as 

palavras-chave.  

 

PALAVRAS-CHAVE: (três no máximo) serão escritas em letras minúsculas, 

separadas por ponto.  

 

 

REFERÊNCIAS 

Esta seção deve incluir apenas as fontes bibliográficas mencionadas no resumo. As 

referências devem obedecer às normas vigentes da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT.  

 

 

                                                           
1 Trabalho apresentado no IV Encontro Piauiense de Psicanálise: Novos desafios da clínica no século 

XXI, evento realizado em Teresina, de 23 a 25 de maio de 2019. 
2 Relação de autores, com as seguintes informações: titulação máxima, identificação do curso e/ou nome 

da instituição a que está vinculado, E-mail. (usar no máximo 2 linhas para cada autor).  


