
III Seminário de Integração em Psicologia da UFJF 

VII Simpósio de Psicologia do Desenvolvimento Humano 

VI Encontro de História e Filosofia da Psicologia 

V Colóquio de Psicologia Social e Políticas Públicas 

29 de setembro a 03 de outubro de 2014 
 

Realização: Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFJF, Departamento de Psicologia da UFJF 

 

Objetivo: promover a integração entre docentes e alunos dos cursos de graduação e pós-graduação em Psicologia da UFJF, por meio de discussões temáticas e 

apresentações de trabalhos científicos relacionados às linhas de pesquisa do PPG-PSI. 

 

 

Programação 

Dia 29/09 

Apresentação de Posteres (14:00-18:00) - – Anfiteatro 3 

 

18:00 - Conferência de Abertura – Anfiteatro 3 

Crises no Desenvolvimento Histórico da Psicologia 

Prof. Dr. Helmuth Ricardo Krüger 

Professor Titular e Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia pela Universidade Católica de Petrópolis (UCP). 

 

 

 

Dia 30/09  

Grupo Temático 1 (9:00 às 12:00)  – Anfiteatro 3 

Fundamentos Epistemológicos e Metodológicos de Pesquisa em Psicologia 

Apresentador: Prof. Dr. Helmuth Ricardo Krüger (UCP) 

Debatedores:  

Prof. Dr. Altemir Gonçalves Barbosa 

Prof. Dr. Saulo Freitas de Araújo 

Prof. Dr. Lelio Moura Lourenço 



 

Apresentação de Projetos – Linha História e Filosofia da Psicologia (Mestrado e Doutorado) - (14:00-19:00)  – Anfiteatro 3 

Avaliador: Prof. Dr. Ericson Falabretti Professor do Departamento de Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). 

 

 

Dia 01/10 

Grupo Temático 2 (9:00-12:00) - – Anfiteatro 3 

Psicologia e Saúde 

Apresentadora: Prof. Dra. Zeidi Trindade  

Professora do Programa de Pós-Graudação em Psicologia da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). 

Debatedores: 

Profa. Dra. Claudia Mármora 

Prof. Dr. Richard Simanke 

Profa. Dra. Juliana Perucchi 

 

Apresentação de Projetos – Linha Processos Psicossociais em Saúde (Mestrado e Doutorado) - (14:00-19:00) - – Anfiteatro 3 

Avaliador: Profa. Dra. Zeidi Trinadade – UFES 

 

 

 

Dia 02/10 

Grupo Temático 3 (9:00 – 12:00) - – Anfiteatro 3 

Psicologia e Neurociências 

Apresentador: Prof. Dr. Vitor Haase 

Professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais 

Debatedores: 

Prof. Dr. Francis Justi 

Profa. Dra. Fatima Caropreso 

Prof. Dr. Alexander Almeida 

 

Apresentação de Projetos – Linha Desenvolvimento Humano e Processos Sócio-Educativos (Mestrado e Doutorado)  - (14:00-19:00) – Anfiteatro 3 

Avaliador: Prof. Dr. Vitor Haase – UFMG 

 



 

Dia 03/10 

Apresentação de Projetos – Linha Processos Psicossociais em Saúde (Mestrado e Doutorado) - (9:00-12:00) - – Anfiteatro 3 

Avaliador: Profa. Dra. Margareth Oliveira – Professora do Departamento de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) 

 

Conferência de Encerramento (14:00 – 16:00) - – Anfiteatro 3 

Desafios e Perspectivas das Pesquisas Clínicas em Psicologia 

Profa. Dra. Margareth Oliveira – PUC-RS  

 

Metodologia dos Grupos Temáticos: o professor apresentador fará apresentação sobre a temática por uma hora e os professores debatedores farão comentários 

ou debaterão sobre aspectos específicos apresentados. Cada debatedor terá até 15 minutos. Posteriormente, o debate e perguntas serão abertos para a audiência do 

grupo temático. 

 

Apresentação oral: todos os alunos do mestrado e doutorado de primeiro ano devem obrigatoriamente apresentar seus projetos de pesquisa que será avaliado pelo 

avaliador externo. O aluno terá até 10 minutos para apresentação e outros 10 minutos para avaliação. 

 

Pôsteres: alunos de segundo ano de mestrado e dos demais anos de doutorado deverão apresentar em forma de pôster  resultados preliminares ou finais das 

dissertações ou teses. Os alunos de graduação podem se inscrever para apresentar trabalhos de iniciação científica desenvolvidos juntamente com professores do 

Departamento de Psicologia da UFJF. No caso dos pôsteres de alunos do PPGPSI a avaliação será realizada pelos professores do programa e dos alunos de 

graduação, pelos mestrandos do curso. 

 

 

 

Formatação dos Posteres e Resumos :    

Os trabalhos devem ser somente de natureza de relato de pesquisa: 

 

Resumos 

Título – no máximo 250 caracteres com os espaços; 

Autor (es) – não há limites de autores, contudo o apresentador deve estar inscrito no evento. O autor que for apresentar o trabalho deve ter o nome grifado.  

Resumo – texto do resumo com até 3.000 caracteres com espaço, incluindo introdução, objetivo(s), método, resultados, conclusão ou considerações finais.  

Palavras-chave - No mínimo três e no máximo cinco palavras-chave. 

Contatos – O apresentador deve adicionar abaixo seus contatos como e-mail e telefone. 

 



Pôsteres 

Ao formato em Pôster destinam-se à apresentação de relatos de pesquisa concluídos ou em andamento e, nesta condição, com resultados preliminares que possam 

ser divulgados. 

 

O pôster, para exposição em painel, não poderá ultrapassar as dimensões máximas de 90 cm de largura por 120 cm de altura, devendo conter dados e informações 

suficientes para ser autoexplicativo. O pôster deverá conter uma paleta com suporte de cordas para ser fixado nos cavaletes. 

Deverá conter a logomarca do núcleo de pesquisa ou grupo a que pertence o autor, no canto superior direito. 

Figuras poderão ser incluídas desde que auxiliem na compreensão do trabalho científico. 

A confecção e impressão do trabalho em pôster, bem como o seu conteúdo e despesas decorrentes, é de inteira e exclusiva responsabilidade dos autores. 

O apresentador do trabalho aceito deverá permanecer ao lado do respectivo pôster para responder às perguntas do público participante durante os horários previstos 

no Programa do Seminário e também da Comissão Avaliadora. 

 

Envio dos resumos dos trabalhos: 

Os alunos do primeiro PPG tem o prazo de  15 de agosto para enviar os resumos dos projetos ou do relatório de pesquisa, no máximo de 5 páginas, times new 

roman, espaçamento 1,5. Os resumos devem ser enviados para o email: nilcimara.bertolino@ufjf.edu.br 

 

Os alunos de graduação e a partir do segundo ano do PPG tem o prazo de 15 de agosto (alunos PPG) e 22 de agosto (alunos graduação) para enviar os resumos do 

relato de pesquisa. O resumo deve ter entre 300 e 500 palavras. Os resumos devem ser enviados para o email nilcimara.bertolino@ufjf.edu.br (alunos de pós-

graduação) e semanaintegradaufjf@gmail.com, com o título do pôster no assunto do email (alunos de graduação). 

 

Certificado: O evento será obrigatório para todos os alunos do PPGPSI e oferecerá certificado aos alunos de graduação que tiverem presença de até 75% do total 

do evento.  
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