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INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DE PÔSTERES 

 

Objetivo: Permitir que sejam apresentadas pesquisas originais em Psicologia da 

Religião durante o evento, oferecendo oportunidade do diálogo entre pesquisadores de 

áreas afins, aprimoramento de pesquisas e reconhecimento da produção atual nessa área.  

 

A quem se destina: Preferencialmente a alunos de pós-graduação e graduação com 

pesquisas (em andamento ou já realizadas) na área da Psicologia da Religião e que 

estiveram ou estejam sendo orientados por professores universitários e pesquisadores 

vinculados a instituições de ensino superior. 

 

 Apresentação dos pôsteres durante o evento: Haverá um período determinado para a 

exposição e apresentação dos pôsteres durante o evento.  

 

Como submeter: Por meio de um resumo da pesquisa acompanhado de dados do(s) 

autor(es) tais como: afiliação institucional, endereço para correspondência e e-mail. O 

material deverá conter a seguinte estrutura: 1. Título do trabalho; 2. Nome(s) do(s) 

autor(res) e do(s) orientador(es); 3. Instituição a que pertence (indicar o tipo de 

vinculação, ex: “aluno de pós- graduação”, “professor”...); 4. Agência(s) financiadora(s) 

do trabalho (se houver); 4. Resumo de até 500 palavras, em letra Arial, espaçamento 1,5 

e contendo: definição do problema, objetivos, métodos, resultados e conclusões. 5. 

Palavras-chave (de 3 a 4). O material deverá ser enviado em arquivo Word para o 

seguinte e-mail: resumosixspsr@gmail.com.  

 



A avaliação: Todos os trabalhos serão avaliados pelo Comitê Científico do IX 

Seminário de Psicologia & Senso Religioso. Os autores receberão a informação do 

aceite ou não de seus trabalhos via e-mail.  

 

Prazos: Os autores devem enviar o resumo para avaliação até o dia 15 de setembro de 

2013.  

Os autores receberão a informação do aceite ou não de seus trabalhos até o dia 30 de 

setembro de 2013.  

 

A Estrutura física do pôster: a elaboração do pôster deverá seguir rigorosamente as 

seguintes instruções: 

 

1. O tamanho do pôster deverá ser de 1m (altura) x 90 cm (largura);  

2. Tamanho das letras: fonte de fácil leitura (tipo Arial, Times New Roman ou similar) 

de no mínimo 20 e no máximo 28 para o texto; e, no mínimo 32 e no máximo 48 para o 

título;  

3. Centralizar no topo o título, os nomes e qualificações dos autores: nome(s) do(s) 

autor(res) e do(s) orientador(es); instituição a que pertence (indicar o tipo de vinculação, 

ex: “aluno de pós-graduação”, “professor”...); agência(s) financiadora(s) do trabalho (se 

houver);  

4. A descrição do projeto deverá conter os mesmos elementos indicados no resumo 

(definição do problema, objetivos, métodos, resultados e conclusões), acrescidos da 

bibliografia básica;  

 

 

Sugestões:  

1. Os tópicos devem ser abordados de maneira objetiva.  

2. As letras devem ser legíveis;  

3. Figuras explicativas podem ser úteis. 


