
 

 

  

II SIMPÓSIO DE PSICOLOGIA SOCIAL DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS/REGIONAL JATAÍ 
De 09 a 11 de Junho de 2015 – Auditório Maior – Cidade Universitária. 

Universidade Federal de Goiás. Câmpus Cidade Universitária. BR 364, km 195, nº 3800. CEP 75801-615. Jataí, Goiás. 

Investimento: 25,00 estudantes   -  40,00 profissionais 

  

 

8h – 8h30: Credenciamento 

8h30 – 9h: Mesa de Abertura 

com representantes da 

universidade, do curso e do 

laboratório. 

 

9h – 10h30: Conferência de 

abertura: “Crime e loucura: 

das relações entre o direito 

positivo e a psicologia” - Dra. 

Cristiane Borzuk Souza 

(UFG/Jataí). 

Intervalo para Almoço 

 

13h30 – 14h30: Conferência: 

“Psicologia e Processos de 

Normalização na Saúde” - Dr. 

Tiago Cassoli (UFG/Jataí). 

 

 

 

15h30 – 16h30: Conferência: 

“Relações entre irmãos 

adolescentes: sentidos e 

significados a partir da 

Psicologia Sócio-Histórica” 

(UFG/Jataí) - Dra. Raquel 

Maracaípe de Carvalho 

(UFG/Jataí). 

 

 

8h – 9h: Conferência: “Alguns 

apontamentos sobre o corpo e 

a produção de subjetividades” 

- Me. Manoela Maria Valerio 

(Doutoranda UFF). 

 

10h – 11h: Mostra de 

trabalhos (apresentação dos 

resumos aprovados). 

 

 

 

Intervalo para Almoço 

 

13h30 – 14h30: Conferência: 

“Medicalização das condutas: 

algumas contribuições de 

Michel Foucault” - Dra. Flávia 

Cristina Silveira Lemos 

(UFPA). 

 

15h30 – 16h30: Conferência: 

“Aspectos sociopsicológicos 

do enfrentamento da 

violência” - Dr. Luiz do 

Nascimento Carvalho 

(UFG/Catalão). 

 

 

8h – 9h: Conferência: 

“Psicologia e Marxismo” - 

Dr. Fernando Lacerda 

Junior (UFG/Goiânia). 

 

10h – 11h: Mostra de 

trabalhos (apresentação 

dos resumos aprovados) 

 

 

 

Intervalo para Almoço 

 

13h30 – 14h30: 

Conferência: “O social e o 

cultural como perspectiva 

do desenvolvimento 

psicológico” - Dra. Fabrícia 

Teixeira Borges (UnB). 

 

15h30 – 16h30:  

Conferência: “Cartografias 

da psicopedagogização da 

arte” - Dr. Fernando Luiz 

Zanetti (Pós-docUsp). 

 

09 de Junho 10 de Junho 11 de Junho 

Inscrições: Podem ser realizadas pelo e-mail processospsicossociais@yahoo.com.br (com comprovante de depósito 

em poupança: Ag: 0565 Op: 013 Conta: 00075960-5, Caixa Econômica Federal, em nome de Lucas Rossato) ou 

pessoalmente com a equipe executora.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS/REGIONAL JATAÍ 
De 09 a 11 de Junho de 2015 – Auditório Maior – Cidade Universitária, BR 364. 
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Inscrições de Trabalhos: 

• Os trabalhos deverão ser submetidos entre 04 de maio a 29 de maio de 2015, pelo e-mail   

processospsicossociais@yahoo.com.br 

• Não há limites de co-autoria, no entanto, um dos autores será o responsável pela inscrição e contatos com a 

Comissão Científica. Na inscrição deverá ser indicado o autor responsável pela apresentação do trabalho. Cada 

participante poderá apresentar no máximo um trabalho como autor principal. Para a submissão dos trabalhos 

será exigido que ao menos o autor principal tenha efetuado o pagamento da inscrição. 

• Cada resumo de trabalho será avaliado pela Comissão Científica por meio de pareceres de dois pareceristas. 

• Os resumos submetidos para apresentação devem referir-se a um trabalho de pesquisa, projeto de extensão 

ou intervenção profissional que contribua para o conhecimento em Psicologia Social. 

• Preparação dos resumos: 1) O título deve ter no máximo 12 palavras e o resumo entre 400 e 500 palavras, 

formato WORD, versão 6 ou posterior, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento simples entre linhas, 

2) Conter: introdução (incluir aspectos da literatura que ressaltem a relevância científica do estudo, definir 

conceitos principais, descrever os objetivos de forma clara), método (descrever participantes, ambiente, 

instrumentos/materiais e procedimentos utilizados na coleta dos dados), resultados e discussão (descrever a 

síntese do que foi obtido com o estudo) e considerações finais/conclusão.3) Palavras-chave: de três a cinco, em 

letras minúsculas, separadas por ponto e vírgula. 4) Quando houver, especificar fonte de financiamento ou 

agência financiadora para a realização do estudo. 

• O resumo não poderá conter tabelas, figuras, imagens, caracteres especiais, notas de rodapé, citações, 

referências ou os títulos das partes (introdução, objetivos etc).O texto deve ser contínuo, sem parágrafos, 

subtítulos, referências bibliográficas, tabelas, nem figuras. 

 

Normas para apresentação dos trabalhos 

O autor responsável pela apresentação do trabalho deverá estar inscrito no evento até o dia 05 de Junho de 

2015. Não sendo confirmada a inscrição, não será programada a apresentação do trabalho, ainda que tenha sido 

aceito. A resposta da avaliação do trabalho será enviada aos autores até o dia 05 de maio de 2015. 

Para apresentação os trabalhos serão organizados, pela Comissão Científica e organizadora, por grupos de 

afinidade temática. O tempo de apresentação será de 15 minutos com 5 minutos para perguntas na sequência. 

Finalizada a apresentação de todos os trabalhos, haverá um tempo para debate. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome:______________________________________________________________________________________________ 

Telefone:______________________________  Estudante (   ) – Profissional (   ) 

E-mail: 

 

Curso:______________________________________________________________________________________________ 

Inscrição de Trabalho: SIM (    ) NÃO (    ) 

Título do Trabalho:___________________________________________________________________________________ 

Universidade Federal de Goiás. Câmpus Cidade Universitária. BR 364, km 195, nº 3800. CEP 75801-615. Jataí, Goiás. 


