
Informações gerais 

Envio de resumo de trabalho científico à comissão da 3ª Jornada 

Acadêmica de Terapias Cognitivo-Comportamentais da Wainer Psicologia 

 

A III Jornada Acadêmica de Terapias Cognitivo-Comportamentais: Tendências em 

Psicoterapias e o mundo pós-pandemia, contará com Programação Científica na 

modalidade Pesquisas Científicas, apresentados online no formato pôster (template 

online). 

 

Receberemos a inscrição do trabalho através de resumo. Após a avaliação da 

Comissão Científica deste evento, os resumos aprovados serão selecionados para 

exposição e apresentação online do pôster do trabalho, e ficarão disponíveis no site da 

Wainer, na aba da 3ª Jornada Acadêmica. 

 

Seguem abaixo as instruções gerais para submissão de trabalhos: 

 

- Os resumos deverão ser enviados exclusivamente através do e-mail 

contato@wainerpsicologia.com.br, com o assunto: Resumo 3ª Jornada Acadêmica. 

- O prazo para envio do resumo é até 30 de agosto de 2021. 

- Até dia 15 de setembro de 2021 serão enviados a todos os participantes de trabalhos 

inscritos, por e-mail, os retornos sobre a aprovação. 

- A apresentação online e ao vivo dos trabalhos aprovados será realizada através da 

plataforma ZOOM, nos dias 29 e 30 de setembro de 2021. O dia e horário de cada 

trabalho será comunicado com antecedência de até 2 dias por e-mail. 

- O apresentador dos trabalhos enviados deverá estar inscrito na Jornada. 

- Será emitida uma via do certificado, aos trabalhos científicos aprovados, onde 

constarão o título e os nomes de todos os autores. Esta via será enviada por e-mail 

para o participante que realizou o envio do resumo. 

- Os anais estarão disponíveis no site da Wainer, na aba da 3ª Jornada Acadêmica, 

em até 72 horas após o evento. 

- Não há limites de autores por trabalho. Não há limite de trabalhos submetidos por 

autor. 

 

Atenção: todos os materiais produzidos sobre os resumos (anais, certificado, dentre 

outros) serão reprodução fiel das informações submetidas pelo autor. Portanto, não é 

possível proceder a alterações quanto à grafia do título, resumo ou autores após a 

data limite para envio de trabalhos. Salientamos que as informações fornecidas são de 

inteira responsabilidade do autor que submete o resumo. 

 



Os autores de todos os materiais produzidos ficam cientes de que os trabalhos 

selecionados e premiados serão publicados por diferentes meios de divulgação 

definidos pela Wainer (site; mídias sociais), onde seus dados de identificação serão 

indicados e publicados. 

  

Instruções para preparação de resumos: 

- O texto do resumo não deve exceder 250 palavras, com limite de 12 palavras para o 

título; 

- O resumo deverá ser digitado em corpo único, sendo sugerido para o autor seguir a 

seguinte sequência: Introdução, Objetivo, Método, Resultados e Conclusão; 

- O conteúdo do resumo deve estar relacionado ao tópico escolhido (Áreas 

Temáticas); 

- Não será permitida a utilização de gráfico ou tabela no resumo. 

 

Instrução para elaboração de pôster online (template) após aprovação do 

resumo: 

- O pôster online (template) terá até 7 slides. Deverão seguir a seguinte estrutura: 

1) Título, Autores e Instituição; 2) Introdução; 3) Objetivos; 4) Método 5) Resultados; 6) 

Discussão; 7) Referências, apresentando as informações de forma clara, concisa e 

esteticamente atraente, seguindo normas da APA. 

- Após aprovação do resumo, o candidato receberá através do e-mail o modelo de 

template a ser seguido, que deverá ser utilizado na apresentação, a fim de mantermos 

um padrão visual no evento. 

- Tabelas, desenhos e gráficos deverão estar contidos dentro dos 7 slides 

disponibilizados no modelo de pôster online (template) que será enviado. 

 

Instrução para apresentação através de vídeo online ao vivo: 

- Logo após o recebimento da aprovação do resumo, a comissão organizadora fará os 

agendamentos para apresentação de vídeo online ao vivo. Conforme mencionado 

anteriormente as apresentações aconteceram entre os dias (29 e 30 de setembro) em 

horários informados previamente pela comissão organizadora. 

- O participante deverá explanar sobre o tema escolhido utilizando o pôster online 

(template). 

- Esta apresentação deverá ter de 3 a 5 minutos. 

 

Áreas temáticas: 

 Terapia Cognitivo-Comportamental; 

 Terapia Cognitivo-Comportamental na Infância e Adolescência; 

 Transtornos de Personalidade; 



 Dependência Química; 

 Relação Terapêutica; 

 Técnicas Cognitivas e Comportamentais; 

 Psicofarmacologia e TCC; 

 Terapia do Esquema; 

 Terapias de 3ª Onda; 

 Transtornos Alimentares. 

 

Premiações: 

Os três melhores trabalhos, segundo a comissão científica julgadora do evento, 

receberão os seguintes prêmios, como incentivo à formação e qualificação em 

Terapias Cognitivas: 

 

- 1º Lugar: Uma bolsa integral no curso de Formação em Terapias Cognitivo-

Comportamentais - 4ª edição online, oferecido pela Wainer Psicologia. Turma com 

início previsto em 2022. 

- 2º Lugar: Dois cursos de extensão no formato online (com transmissão ao vivo), de 

até 16 horas/aula cada, oferecidos pela Wainer Psicologia - a escolha dos vencedores. 

Cursos escolhidos deverão ser cursados até junho de 2022. 

- 3º Lugar: Dois cursos de ensino à distância, oferecidos pela Wainer Psicologia - a 

escolha dos vencedores. Cursos escolhidos deverão ser cursados até junho de 

2022. 

 

Obs.: em caso de trabalhos com mais de um autor, a escolha do (s) membro (s) 

que receberá (ão) a (s) premiação (ões), ficará a critério dos autores do trabalho. 

Em hipótese alguma os prêmios poderão ser trocados por outros. 

 

 

Porto Alegre/RS, 

Junho de 2021. 


