
REGRAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

  

Tema: A CLÍNICA NA UNIVERSIDADE E ALÉM 

  

Os trabalhos obedecem às seguintes regras e podem ser inscritos nas categorias: 
 
1. Conferências; 
2. Cursos; 

3. Simpósios; 
4. Mesas-redondas; 
5. Seminário clínico; 
6. Entrevista; 
7. Posteres.   
Obs.: No campo Título na Ficha de inscrição, antes de escrever o título informe a categoria 
que o mesmo será submetido, conforme as 7 opções acima. 

 

1. Conferências 
 
Conferência é uma atividade de 50 minutos realizada por cientista de renomada 
competência, convidado pela Comissão Executiva. O tema da conferência deve versar 
sobre o tema geral. Ela é atividade dirigida a todos os inscritos. Assim, durante a 
conferência não ocorrerá outra atividade. 

O Congresso terá 5 conferências, ministradas por convidados nacionais e por convidados 
internacionais. 
 
2. Cursos 
 
Curso é atividade didática dividida em duas aulas de 1h45 minutos cada, que podem ser 

ministradas por um ou mais professores. 
A proposta de Curso deve ser encaminhada para a AUPPF, até 31 de maio de 
2018, através deste site no menu SUBMISSÃO DE TRABALHOS, contendo as 
seguintes informações: 

 
a. Título claro e preciso; 
b. Nome e endereço completo do(s) professor(es) (incluindo e-mail); 

c. Nota curricular de cada professor; 
d. Resumo do conteúdo do curso com uma descrição breve, clara e precisa do assunto a 
ser tratado e bibliografia. O sumário não deve ultrapassar 1050 caracteres com espaço em 
Times New Roman, corpo 12. 
 
Além disso: 
- Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no Congresso até dia 30 de junho de 

2018, enviado para o e-mail: eventos@regencyeventos.com.br 
 
Curso é uma iniciativa da Associação Universitária de Pesquisa em Psicopatologia 
Fundamental. Entretanto, ela recebe propostas que serão examinadas pela Comissão 
Executiva. Os professores selecionados deverão tratar do tema geral do Congresso. 
De acordo com a grade horária do Congresso, há espaço para até 5 (cinco) cursos. 

 

3. Simpósios 
 
Simpósio é uma atividade realizada por quatro expositores e um coordenador, com duração 
de 2 e 1/2 horas. Cada trabalho pode ter, no máximo, 30 minutos de exposição. São 
reservados 30 minutos para a participação do público. O coordenador pode ser um dos 
expositores. 

A proposta de Simpósio é uma iniciativa da Associação Universitária de Pesquisa em 
Psicopatologia Fundamental. Entretanto, ela recebe propostas que serão examinadas pela 
Comissão Executiva. 
A proposta deve ser encaminhada pelo(a) coordenador(a) do Simpósio para a AUPPF, até 

31 de maio de 2018, através deste site no menu SUBMISSÃO DE 

TRABALHOS, contendo as seguintes informações: 



 

a. Título claro e preciso do simpósio; 
b. Nome e endereço completo do coordenador-propositor (incluindo e-mail); 
c. Nome e endereço completo dos participantes (incluindo e-mail); 
d. Nota curricular do coordenador e dos participantes; 
e. Resumo de cada trabalho em 1050 caracteres com espaço, em Times New Roman, corpo 
12. 
 

Além disso: 
- A versão completa dos trabalhos deve ser enviada, através deste site no menu 
SUBMISSÃO DE TRABALHOS, até 31 de julho de 2018. Cada trabalho deve conter, no 
máximo, 20.000 caracteres com espaço, em Times New Roman, corpo 12. 
- A publicação dos trabalhos nos Anais é optativa. Os autores que não quiserem ter seus 
trabalhos publicados nos Anais devem declarar. 

- Os trabalhos a serem publicados nos Anais devem ter declaração com os seguintes 
dizeres: "Eu/Nos ... autor(es) do trabalho intitulado ..., o qual submeto(emos) à apreciação 
da Comissão Executiva do VIII Congresso Internacional de Psicopatologia Fundamental e 
XIV Congresso Brasileiro de Psicopatologia Fundamental, concordo(amos) que os direitos 

autorais a eles referentes se tornem propriedade exclusiva da Associação Universitária de 
Pesquisa em Psicopatologia Fundamental - AUPPF, sendo vedada qualquer reprodução total 
ou parcial, em qualquer outra parte ou meio de divulgação impressa ou virtual sem que a 

prévia e necessária autorização seja solicitada por escrito e obtida junto à AUPPF. Data e 
assinatura(s). 
- Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no Congresso até dia 30 de 
junho de 2018. 
 
De acordo com a grade horária do Congresso, há espaço para até 3 simpósios. 
 

4. Mesas-redondas 
 
Mesa-redonda é uma atividade realizada por três expositores e um coordenador, com 
duração de 1 hora e 15 minutos. Cada trabalho pode ter, no máximo, 20 minutos de 
exposição. São reservados 45 minutos para a participação do público. O coordenador pode 
ser um dos expositores. 

A proposta para Mesa-redonda pode ser realizada em dois formatos: 
 
4.1. Proposta de organização; ou 
4.2. Proposta contendo um trabalho para ser apresentado em Mesa-redonda. 
4.1. Proposta de organização 
 
A proposta deve ser encaminhada pelo(a) coordenador(a) da Mesa para a AUPPF, até 31 de 

maio de 2018, através deste site no menu SUBMISSÃO DE TRABALHOS, contendo 

as seguintes informações: 
 
a. Título claro e preciso da Mesa; 

b. Nome e endereço completo do coordenador-propositor (incluindo e-mail); 
c. Nome e endereço completo dos participantes (incluindo e-mail); 
d. Breve nota curricular do coordenador e dos participantes; 
e. Título de cada trabalho e resumo de cada trabalho em 1050 caracteres com espaço, em 
Times New Roman, corpo 12. 

 

Além disso: 
- A versão completa do trabalho deve ser enviada, através deste site no menu 
SUBMISSÃO DE TRABALHOS, até 31 de julho de 2018. Cada trabalho deve conter, no 
máximo, 20.000 caracteres com espaço, em Times New Roman, corpo 12. 
- A publicação dos trabalhos nos Anais é optativa. Os autores que não quiserem ter seus 
trabalhos publicados nos Anais devem declarar. 
- Os trabalhos a serem publicados nos Anais devem ter declaração com os seguintes 

dizeres: "Eu/Nos ... autor(es) do trabalho intitulado ..., o qual submeto(emos) à apreciação 
da Comissão Executiva do VIII Congresso Internacional de Psicopatologia Fundamental e 
XIV Congresso Brasileiro de Psicopatologia Fundamental, concordo(amos) que os direitos 
autorais a eles referentes se tornem propriedade exclusiva da Associação Universitária de 
Pesquisa em Psicopatologia Fundamental - AUPPF, sendo vedada qualquer reprodução total 



ou parcial, em qualquer outra parte ou meio de divulgação impressa ou virtual sem que a 

prévia e necessária autorização seja solicitada por escrito e obtida junto à AUPPF. Data e 
assinatura(s). 
- Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no Congresso até dia 30 de 
junho de 2018. 
 
4.2. Proposta de trabalho 
 

Propostas de trabalhos para Mesas-redondas também podem ser encaminhadas para a 

AUPPF, até 31 de maio de 2018, através deste site no menu SUBMISSÃO DE 
TRABALHOS, contendo as seguintes informações: 
 
a. Título claro e preciso do trabalho; 
b. Nome e endereço completo do(s) autor(es) (incluindo e-mail); 

c. Breve nota curricular do(s) autor(es); 
d. Resumo de 1050 caracteres com espaço em Times New Roman, corpo 12. 
 

Além disso: 
- A versão completa do trabalho deve ser enviada, através deste site no menu 
SUBMISSÃO DE TRABALHOS, até 31 de julho de 2018. Cada trabalho deve conter, no 

máximo, 20.000 caracteres com espaço, em Times New Roman, corpo 12. 
- A publicação dos trabalhos nos Anais é optativa. Os autores que não quiserem ter seus 
trabalhos publicados nos Anais devem declarar. 
- Os trabalhos a serem publicados nos Anais devem ter declaração com os seguintes 
dizeres: "Eu/Nos ... autor(es) do trabalho intitulado ..., o qual submeto(emos) à apreciação 
da Comissão Executiva do VIII Congresso Internacional de Psicopatologia Fundamental e 
XIV Congresso Brasileiro de Psicopatologia Fundamental, concordo(amos) que os direitos 

autorais a eles referentes se tornem propriedade exclusiva da Associação Universitária de 
Pesquisa em Psicopatologia Fundamental - AUPPF, sendo vedada qualquer reprodução total 
ou parcial, em qualquer outra parte ou meio de divulgação impressa ou virtual sem que a 
prévia e necessária autorização seja solicitada por escrito e obtida junto à AUPPF. Data e 
assinatura(s). 
- Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no Congresso até dia 30 de 

junho de 2018.  

 
Os trabalhos recebidos e aceitos pela Comissão Científica serão organizados em Mesas-
redondas por temas afins. 
De acordo com a grade horária do evento, há espaço para 80 Mesas-redondas. 
 
5. Seminário clínico 

 
É uma atividade organizada nos mesmos moldes de uma Mesa-redonda. O coordenador do 
seminário clínico convida um relator de caso e dois comentadores reservando tempo para a 
participação do público. Tempo de duração: 1 hora e 45 minutos. 
De acordo com a grade horária do evento, há espaço para 1 (um) Seminário clínico. 
 
6. Entrevista 

 
Entrevista é uma atividade onde um clínico relata sua trajetória. 
Esta atividade, com duração de 1 hora e 45 minutos, é uma iniciativa da Associação 

Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental. 
De acordo com a grade horária do Congresso, há espaço para 1 (uma) entrevista. 
 
7. Posteres 

 
Pôster será apresentado digitalmente, produzido do notebook para a TV, em posição 
horizontal. O arquivo deve ser em extensão JPEG, com formato Wide. Resolução do 
notebook (1366 x 768). A proposta de pôster deverá ser enviada até dia 31 de maio de 
2018, por correio eletrônico (secretaria.auppf@gmail.com), contendo as seguintes 
informações: 
 
a. Título claro e preciso do trabalho; 
b. Nome e endereço completo do (s) autor(es) (incluindo e-mail); 



c. Breve nota curricular do(s) autor(es); 

d. Resumo de 1050 caracteres com espaço em Times New Roman, corpo 12. 
 
Além disso: 
- A versão completa do trabalho, para quem quer publicá-lo nos anais, deve ser enviada 
até dia 31 de julho de 2018, através deste site no menu submissão de trabalhos. 
- A publicação dos trabalhos nos Anais é optativa. Os autores que não quiserem ter seus 
trabalhos publicados nos Anais devem declarar. 

- Os trabalhos a serem publicados nos Anais devem ter declaração com os seguintes 
dizeres: "Eu/Nos ... autor(es) do trabalho intitulado ..., o qual submeto(emos) à apreciação 
da Comissão Executiva do VIII Congresso Internacional de Psicopatologia Fundamental e 
XIV Congresso Brasileiro de Psicopatologia Fundamental, concordo(amos) que os direitos 
autorais a eles referentes se tornem propriedade exclusiva da Associação Universitária de 
Pesquisa em Psicopatologia Fundamental - AUPPF, sendo vedada qualquer reprodução total 

ou parcial, em qualquer outra parte ou meio de divulgação impressa ou virtual sem que a 
prévia e necessária autorização seja solicitada por escrito e obtida junto à AUPPF. Data e 
assinatura(s). 
- Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no Congresso até dia 30 de 

junho de 2018. 
 
A Comissão Organizadora do Congresso elegerá o melhor pôster, que receberá R$ 1.500,00 

(hum mil e quinhentos reais) e um certificado de excelência como prêmio. 
A Comissão Organizadora poderá, a seu exclusivo critério, indicar mais dois pôsters para 
receber certificado de Menção Honrosa, pela qualidade do trabalho apresentado. 
Haverá espaço para a exposição de 90 pôsters no evento. 
 
Prazos 
 

Todas as propostas devem ser enviadas à AUPPF, através deste site no menu 
SUBMISSÃO DE TRABALHOS),até 31 de maio de 2018. 
 
A comunicação da aceitação das propostas selecionadas acontecerá conforme a ordem de 
chegada até a primeira semana de junho de 2018, por correio eletrônico. 
 

A versão definitiva dos trabalhos deve ser encaminhada por correio eletrônico até 31 de 
julho de 2018. 
 
Importante 
 
A Associação Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental publicará versão 
eletrônica dos Anais do Congresso em www.fundamentalpsychopathology.org.br 

 
A publicação de trabalhos é optativa. Aqueles que quiserem devem ceder os direitos 
autorais por dois motivos: 
 
1) proteger a AUPPF de apropriação indébita e 2) proteger o autor de plágio. 
 
Os trabalhos aceitos poderão ser submetidos para publicação na Revista Latinoamericana 

de Psicopatologia Fundamental. 
 

Todos os autores de cada trabalho devem estar inscritos no Congresso. 
 
Trabalhos cujos autores não efetuaram o pagamento da taxa de inscrição até 30 de junho 
de 2018 serão automaticamente cancelados. 

 
Os certificados de participação não serão entregues durante o evento. Os mesmos serão 
disponibilizados no site, em versão eletrônica, até 15 dias após o término do Congresso. 

 

Observação: Todos os trabalhos devem ser enviados através deste site no menu 

SUBMISSÃO DE TRABALHOS e dúvidas sobre os mesmos podem tiradas através do 
endereço eletrônico: secretaria.auppf@gmail.com 

  



IMPORTANTE ESCREVER NO CAMPO "TÍTULO"  DA FICHA DE SUBMISSÃO DE 

TRABALHOS PARA QUAL DAS CATEGORIAS O SEU TRABALHO ESTÁ SENDO 
SUBMETIDO: 
1. Conferências; 
2. Cursos; 
3. Simpósios; 
4. Mesas-redondas; 
5. Seminário clínico; 

6. Entrevista; 
7. Posteres. 

 


