
INFORMAÇÕES GERAIS 

 

- Os participantes da IV Jornada de Psicologia Hospitalar do Hospital São 

Francisco e II Simpósio de Psicologia e Saúde da Inclinare poderão inscrever 

seus trabalhos desde que estejam com o pagamento da inscrição confirmada; 

- Cada participante poderá estar inscrito em até 3 (três) trabalhos como autor 

principal; 

- Após a inscrição, a Comissão Cientifica avaliará os trabalhos inscritos; 

- O autor principal que irá apresentar o trabalho deverá estar inscrito no evento 

científico. Se o mesmo não puder apresentar o trabalho, o apresentador do 

trabalho deverá estar inscrito no IV Jornada de Psicologia Hospitalar do 

Hospital São Francisco e II Simpósio de Psicologia e Saúde da Inclinare; 

- Caso o trabalho não seja aprovado pela Comissão Científica, não haverá 

reembolso de inscrição; 

- Serão premiados os 3 (três) trabalhos em maior destaque com Certificado de 

Menção Honrosa; 

- O prazo para o envio dos resumos dos trabalhos é 25/08/2015. 

 

 

PÔSTER 

 

- São painéis impressos apresentados pelos participantes que se inscreverão 

no evento; 

- O Pôster deverá ficar em exposição no horário que será definido pela 

Comissão Organizadora; 

- O(s) autor(es) deverá(ão) estar à disposição, no dia e horário de sua 

exposição, no momento da avaliação e para possíveis discussões com os 

interessados. 

- Para a confecção, deverá seguir instruções específicas, abaixo: 

a) A seleção dos autores para os trabalhos deverá ser de no máximo 6 autores. 

b) O trabalho só será considerado para avaliação após a inscrição pessoal e 

pagamento da taxa de inscrição do autor responsável por apresentar o 

trabalho. 

c) Os certificados serão emitidos em nome de todos os autores inscritos no 

formulário. 

d) O título do trabalho deverá ser idêntico ao título do resumo submetido à 

Comissão Científica. 

 

 

DADOS FUNDAMENTAIS PARA A INSCRIÇÃO DO PÔSTER 

 

Título do Pôster; 

Autor e responsável por apresentar o trabalho; 

Outros Autores (nome, formação e instituição de origem, caso houver); 

Resumo do Trabalho em português: 500 palavras. Os resumos deverão ser 

relacionados aos temas: Psicologia Hospitalar e Psicologia da Saúde e 



serão apresentados exclusivamente na modalidade PÔSTER. O Resumo em 

sua estrutura, deverá contemplar: Introdução, Objetivo, Método, Resultados 

e Conclusões ou Considerações Finais. O título deverá estar escrito em 

caixa alta com no máximo, vinte palavras. O(s) nome(s) completo(s) do(s) 

autor(es) deve(m) vir abaixo do título, sublinhando o nome do relator; 

mencionar, em nota de rodapé, as credenciais do(s) autores(s) e o e-mail do 

relator, para o qual será enviada a resposta sobre o resultado da análise do 

resumo; a digitação deve ser realizada em Word/Windows 97 ou superior, fonte 

arial, tamanho 12, espaço entre linhas 1,5, margens de 2,5cm, sem parágrafo. 

Deverá ser enviado via e-mail para: 

trabalhoscientificos@inclinarepsicologia.com.br 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA CONFECÇÃO DO PÔSTER 

 

As dimensões do pôster deverão ser de 0,90m de largura por 1,20m de altura. 

No pôster deverão constar as informações: Título do trabalho; Autores e 

instituição; Introdução; Objetivo; Método; Resultados; Discussão; 

Conclusão; Referências. Rodapé contendo a instituição e endereço eletrônico 

para contato. Deverá ter canaleta com dispositivos (cordão) que possibilite 

pendurar. Letra que permita a leitura à distância de 1,0 m. 

 

 

VALORES: 

 

*Colaboradores do Hospital São Francisco/Maternidade Sinhá Junqueira e 

Participantes do II Workshop** - 80,00; 

*Estudantes, Residentes e Especializandos: 90,00; 

*Profissionais: 100,00.  

* Valores válidos até: 15/07/2015: 

 

**Valores para os participantes do II Workshop válidos até dia 25/06/2015; 

 

 

De 16/07/2015 à 20/09/2015: 

 

*Colaboradores do Hospital São Francisco/Maternidade Sinhá Junqueira; 

90,00; 

*Estudantes, Residentes e Especializandos: 100,00; 

*Profissionais: 120,00.  

 

As datas e valores acima estão sujeitas a alterações. 

 

Política de devolução do valor da inscrição:  

Até 25/08/2015: devolução de 50% do valor da inscrição. Após essa data, não 

haverá devolução de valores. 
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