
  
 

Este arquivo está formatado segundo as normas estabelecidas para a VIII SEMANA 
DO PSICÓLOGO E JORNADA DE SAÚDE MENTAL da Faculdade Sant’Ana, de 
acordo com o modelo: 

 
TÍTULO EM PORTUGUÊS, CAIXA ALTA, NEGRITO, FONTE: AR IAL, TAMANHO 12, 

CENTRALIZADO 

 
Nome do/a autor* 
Nome do/a autor† 

 
 

Resumo:  Deverá conter até 75 palavras e situado a uma linha abaixo do nome dos/as 
autores/as, em língua portuguesa, em fonte Arial, tamanho 12, justificado, 
espaçamento entre linhas simples.  

Palavras-chave: Semana. Psicologia. Jornada. (mínimo três e máximo cinco palavras, 
separadas por ponto) 

Serão aceitos artigos que resultem de pesquisas, relatos de prática docentes, 

resenhas, entrevistas, de caráter inédito e que não foram encaminhados 

simultaneamente a outro periódico;  

Os trabalhos deverão, necessariamente, ter como co-autor um professor da 

Instituição e no máximo quatro autores (sendo 1 professor e 3 alunos). Os mesmos 

serão submetidos, anonimamente, à avaliação da comissão organizadora da VIII 

Semana do Psicólogo e Jornada de Saúde Mental.Os autores receberão comunicado 

sobre o resultado da avaliação.  

Das Normas Específicas:  

- O trabalho deverá ser submetido, obedecendo às normas da ABNT;  

- Os originais deverão ser redigidos na ortografia oficial e digitados em folhas de 

papel tamanho A4. Utilizar fonte Times New Roman, tamanho 12, exceto para notas de 

rodapé e citações longas que deverão utilizar corpo 10; alinhamento das margens 

justificado e espaçamento 1,5.  

- O título do artigo deverá ser centralizado em caixa alto e em negrito; subtítulos 

em negrito, alinhados à esquerda; não numerar as páginas;  

- O artigo deverá conter, logo abaixo do título, nome(s) do autor(es), alinhado(s) 

à direita, com nota de rodapé indicada através de asterisco com as credenciais: 

titulação, instituição de origem e e-mail para contato. Considerar apenas a maior 

titulação concluída.  
                                                 
* (nome, formação, e-mail) 
† (nome, formação, e-mail) 



  
 

- O resumo em português com até 75 palavras, além de mínimo de 3 e Maximo 

de 5 palavras-chave. 

- O resumo expandido deverá conter no máximo 750 palavras incluindo 

resumos, tabelas, notas e referências;  

Das Responsabilidades:  

Afirmações, opiniões e expressões presentes nos textos são de 

responsabilidade dos próprios autores.  

O envio dos resumos expandidos implica autorização do autor para sua 

publicação e a equipe organizadora da VIII Semana do Psicólogo e Jornada de Saúde 

Mental não se obriga a devolver os originais das colaborações enviadas.  

Não serão pagos direitos autorais. 

As referências bibliográficas devem seguir rigorosamente as normas da ABNT, 

com alinhamento à esquerda. Tabelas, figuras, gráficos, deverão compor o texto. A 

correção redacional do texto é de inteira responsabilidade do(s) autores(s). Os 

trabalhos deverão ser salvos em formato “doc” (Word) ou compatíveis. 

Título : centralizado, letra maiúscula, fonte Arial, tamanho 12. 

Tamanho do Papel:  Antes de digitar o texto, assegure-se que a página está 

configurada para papel A4 (210 x 297 mm), no modo retrato. 

Margens do texto:  Deve(m)-se respeitar margens de 3 cm esquerda e superior 

e de 2 cm; direita e inferior. 
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