
 

II JORNADA – ELO PSICOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 
Porto Alegre  I   25 abril de 2020*  

Instrução para submissão de pôsteres. 
*apresentação dos pôsteres ocorre no dia 24 de abril, durante o 

Workshop Internacional da FBTC, evento parceiro da II Jornada ELO. 
 

 
1. Apresentação 

A II Jornada ELO e seus excelentes palestrantes trazem o caráter integrativo das psicoterapias baseadas 
em evidências e da clínica da vida real na infância e adolescência. Além disso, o impacto dos diferentes 
tópicos no desenvolvimento do paciente e na prática do psicoterapeuta serão colocados em foco. Essa 
edição, em parceria com a FBTC e a ACBS Brasil, a Jornada ELO recebe a sua primeira convidada 
internacional, a PhD Kelly Koerner, falando sobre Terapia Comportamental Dialética com 
adolescentes e o primeiro café com ACBS, que irá discutir o futuro das práticas integrativas, em um 
debate conduzido por excelentes profissionais. A Jornada da Elo Psicologia e Desenvolvimento tem 
como objetivo levar o melhor do conhecimento prático dentro das abordagens cognitivas e 
comportamentais para estudantes e profissionais que atuam na área da infância e adolescência. Além 
de incluir palestrantes renomados na área com vasta e reconhecida experiência clínica, a Elo preocupa-
se em divulgar trabalhos que estão sendo desenvolvidos com relevância na comunidade científica e 
incentiva trabalhos e relatos de prática clínica e intervenções. Para isto, contará com a opção de 
submissão de pôsteres em que são apresentados trabalhos realizados por profissionais de saúde mental 
e estudantes de graduação e pós-graduação, bem como relatos de prática clínica. A segunda edição da 
Jornada ocorrerá no dia 25 de abril 2020, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A apresentação de 
pôsteres ocorre no dia 24 de abril de 2020 e a premiação dos melhores pôsteres, no dia 25 durante a 
Jornada.  
 

2. Comissão Científica  
2.1 A Comissão Organizadora formará uma Comissão Científica, responsável por analisar as propostas 

encaminhadas. Esta Comissão terá plenos poderes para aceitar ou recusar as propostas, com o objetivo 
de garantir uma integração das atividades da Jornada e evitar repetição de temas ou convidados. 

2.2 A Comissão Científica será formada por profissionais atuantes na clínica da infância, adolescência, 
família e contexto escolar, que possuam titulação de Mestre ou Doutor (ou equivalente) e experiência 
na área em que proferirem pareceres ou experiência acadêmica e de pesquisa. A composição se dará 
por indicação da Comissão organizadora. 

2.3 À Comissão Científica caberá avaliar, aceitando ou recusando as propostas submetidas via sistema 
online, tomando por base os critérios de observância das normas da Jornada, além da pertinência 
científica, da clareza e da objetividade necessários para um trabalho científico. Os resumos de proposta 
serão analisados por consultores especialistas nas áreas dos trabalhos. 
 

3. Pôster 
3.1 Os Pôsteres são trabalhos gráficos sobre relatos de pesquisas relevantes nas diversas áreas indicadas.  
3.2 Eles deverão apresentar uma síntese da pesquisa contendo: título, autores, filiação institucional, 

introdução, método, resultados, discussão e referências (seguindo as normas da APA).  
3.3 Com qualidade estética e atrativa aos participantes, cada pôster precisa facilitar a visualização das 

informações, maximizando figuras, esquemas e tabelas, com letras impressas em tamanho que se possa 
ler a 2 metros de distância. 

3.4 Cada pôster ficará exposto durante o dia em suporte apropriado e haverá um horário designado em que 
o participante apresentador deverá estar próximo ao mesmo, a fim de debater seu conteúdo com o 
público, sob a coordenação de um debatedor designado pela Comissão Científica. 

3.5 Os pôsteres serão avaliados por sua qualidade científica segundo as normas indicadas acima e haverá 
premiação dos mesmos pela Comissão Científica do evento. 

3.6 A Comissão Científica se reserva o direito de realocar, remanejar e redimensionar os trabalhos quando 
avaliado que o mesmo não está condizente ou seria mais adequado para outra categoria/modalidade. 



 

3.7 Ao submeter sua proposta o participante estará ciente e de acordo que o horário, local e data de sua 
apresentação será decidida pela Comissão Organizadora e deverá ser obedecida pelo participante. 
 

4. Normas para Submissão de Propostas   
4.1 Pelo menos um dos autores do trabalho deve estar inscrito em ambos os eventos dos dias 24 e 25, 

sendo esse o apresentador do pôster, com confirmação do pagamento da taxa de inscrição no ato da 
submissão do resumo.  

4.2 É condição para a submissão das propostas de atividades para análise da Comissão Científica a 
adequação da proposta às normas definidas para cada atividade, bem como a aceitação da apresentação 
do trabalho no dia e horário definido pela Comissão. 

4.3 A Comissão se reserva o direito de alocar as apresentações de trabalhos da forma como melhor convier 
à organização do evento. 

4.4 Ao inscrever o trabalho para pôster, o participante responsável pela submissão deverá indicar uma área 
temática na qual o trabalho se insere. As áreas temáticas da Jornada são as descritas no item 7 deste 
edital.  
 

5. Procedimentos para Submissão de Propostas  
5.1 A submissão de pôster será aceita até 15 de março de 2020. Os resumos devem ser enviados em 

arquivo de word (times new roman, tamanho 12, espaço 1,5), conforme orientações na ficha de 
submissão de pôster disponibilizada no site www.elopsi.com.  

5.2 Solicitamos especial atenção ao preenchimento dos campos da ficha de submissão de pôsters 
(disponível online), porque dele depende o posterior contato com os participantes, a emissão correta 
de crachás e certificados, o planejamento do Programa Científico sem sobreposição de atividades para 
um mesmo apresentador, entre outros itens importantes da organização. 

5.3 É de suma importância o texto correto da área temática relativa ao trabalho proposto. As áreas 
temáticas são importantes para a melhor organização do trabalho na estrutura temática do evento. 

5.4 As propostas de pôster devem ser elaboradas rigorosamente de acordo com as instruções. Propostas 
incompletas ou em formato diferente das normas não serão analisadas. 

5.5 Os pôsteres devem referir-se a um trabalho concluído, ou em avançada fase de análise, que contribua 
para o conhecimento na área. Os trabalhos ainda em andamento devem mencionar explicitamente esta 
informação tanto no resumo quanto no momento da apresentação. 

5.6 Após a submissão, o participante proponente receberá uma confirmação do recebimento de sua 
submissão pela organização da Jornada. 

5.7 Após a submissão, não serão aceitas modificações nas propostas enviadas. 
5.8 A ficha de submissão de pôsters preenchida deve ser enviada para o e-mail jornadaelo@gmail.com  

 
 

6. Normas e instruções para Preparação dos Pôsteres  
6.1 O pôster deverá seguir a seguinte estrutura: 
6.2  1) Título; 2) Autores; 3) Instituição; 4) Introdução; 5) Objetivos; 6) Método 7) Resultados; 8) 

Discussão; 9) Referências. 
6.3 O título do resumo deve vir em letras maiúsculas e negrito. Na mesma linha, em itálico, seguem os 

nomes completos dos autores e, por extenso e entre parênteses, o departamento ou laboratório, 
instituição, cidade e estado. Usar siglas somente para o estado. 

6.4 Ao final do resumo, indicar as fontes apoio financeiro e/ou bolsas, se houver. 
6.5 Abaixo das fontes de apoio financeiro, indicar três palavras-chave que identifiquem o trabalho, além 

da área temática na qual o trabalho se insere. 
6.6 As informações devem ser apresentadas de forma clara, concisa e esteticamente atraente, seguindo 

normas da APA 6a edição (2013). 
6.7 As dimensões do pôster devem ser de 90cm de largura e 1,20m de comprimento. 
6.8 Tabelas, desenhos e gráficos devem ser simples, com letras impressas em tamanho que se possa ler a 

2m de distância. 
6.9 Posterior ao aceite, será encaminhado e-mail para cada apresentador, com o local, data e horário. 

 
 



 

7. A lista de áreas temáticas são: 
7.1 Grande área: Psicologia da Infância e Adolescência  
7.2 Eixos temáticos  

- Terapia Cognitiva e Estratégias terapêuticas 
- Psicopatologia e Avaliação diagnóstica  
- Treinamento Parental e Contextos Familiares  
- Contextos Escolares  
- Intervenções em grupos 
- Intervenções preventivas 
- Neuropsicologia cognitiva 
- Terapias Contextuais 
- Contexto Tecnológico e Digital 
 

8. Critérios de Avaliação dos Trabalhos  
Os trabalhos serão avaliados de acordo com as normas acima descritas, além da relevância científica 
(teórico/prática) e da clareza de exposição/argumentação. Os participantes terão 10 minutos para 
apresentação do pôster, no horário e local indicado no momento do aceite/aprovação da submissão. O 
resultado da avaliação será em termos de aprovado e reprovado, não sendo possíveis sugestões de 
alteração no texto submetido pelo autor. 
 

9. Premiação dos Pôsteres 
O primeiro lugar ganhará uma inscrição para o Congresso Brasileiro de Terapias Cognitivas a ocorrer 
em 2021 em Joinville.  
O segundo lugar ganhará um voucher para inscrições nos eventos promovidos pela ELO Psicologia e 
Desenvolvimento no valor de trezentos reais.  
O terceiro lugar ganhará uma anuidade na Associação de Terapias Cognitivas do Rio Grande so Sul, 
gozando de seus benefícios ao longo de 2020.  
 

 
 
 

Os resumos completos dos trabalhos aprovados serão publicados nos ANAIS do 
evento, possibilitando a inclusão no currículo lattes. 

 
Aproveite para, além de participar desse grande evento, divulgar o seu trabalho ou de 

seu grupo de pesquisa. A ELO agradece a sua participação.  
 

Entre no site www.elopsi.com/jornada-elo e submeta seu resumo.  
 


