
 

I Encontro de Fenomenologias do Vale do São Francisco 

II Ciclo de Debates sobre Pesquisa e Fenomenologia. 

 

NORMAS DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

O I Encontro de Fenomenologias do Vale do São Francisco e o II Ciclo de debates 

sobre Pesquisa e Fenomenologia contarão com modalidades de apresentação oral para 

os participantes. Todo trabalho deverá ser submetido à avaliação da comissão científica 

do evento e, se aprovado, será apresentado durante o evento, conforme programação 

divulgada antecipadamente.  

Cada participante poderá submeter até dois (02) resumos como autor principal, 

podendo ainda participar, no máximo, como coautor de quatro (04) resumos.  Cada 

trabalho poderá ter no máximo cinco (05) participantes, ou seja, autor e coautores. Para 

submeter o(s) trabalho(s) o autor principal deverá ter sua inscrição realizada e efetuado 

o pagamento. 

Poderão submeter resumos: profissionais das áreas da saúde e educação, 

estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação, além de pesquisadores e 

professores de instituições de ensino e pesquisa. 

Todos os resumos serão publicados nos Anais do evento. 

Os trabalhos deverão ser enviados para o email 

cientifica.encontrofenosdovale@gmail.com, contendo os seguintes dados: título do 

trabalho, modalidade (Relato de Pesquisa ou Relato de Experiência), eixo temático, 

autor principal, co-autores, resumo e palavras-chaves. 

O prazo para envio dos resumos será do dia 07 de janeiro a 20 de março de 

2019.  

Divulgação dos resumos aprovados: 16 de abril de 2019 



Prazo de Recursos: 19 a 21 de abril de 2019 

Correções pelos autores: até 23 de abril de 2019 

Novos Resultados: 30 de abril de 2019 

Os trabalhos aprovados serão divulgados exclusivamente no site do evento. 

 

MODALIDADES: 

 

1. Relato de Pesquisa 

Trabalho que sintetize os resultados de projetos de pesquisa, sejam eles: Tese, 

Dissertação, Trabalho de Conclusão de Curso, Iniciação Científica, projetos de pesquisa 

concluídos, revisões de literatura, revisões sistemáticas ou meta-análises relacionadas a 

um dos Eixos temáticos do I Encontro de Fenomenologias do Vale do São Francisco e 

II Ciclo de debates sobre pesquisa e fenomenologia. 

 

2. Relato de Experiência 

Descrição individual ou coletiva que aborda experiências significativas de trabalho, 

estágio, atividades de extensão e/ou formação no cotidiano das práticas dos serviços, e 

de experiências inovadoras, relacionadas a um dos Eixos Temáticos. Busca-se nessa 

modalidade possibilitar a discussão de experiências práticas de atuação nas múltiplas 

áreas da saúde e educação que tenham a Fenomenologia como aporte teórico.  

  

 

EIXOS TEMÁTICOS: 

 

1. Fenomenologia e produção de conhecimento: Neste eixo temático os autores 

devem trazer discussões, apontando contribuições para a construção do conhecimento 

das Fenomenologias. 

 

2. Corpo, corporeidade e movimento: neste eixo temático os autores devem trazer 

contribuições das Fenomenologias para o conhecimento e para a prática de ações no 

âmbito da educação e saúde que envolvam o corpo. 

 



3. Clínica Fenomenológica: neste eixo temático os autores devem trazer experiências 

e/ ou pesquisas que discutam a prática clínica da psicologia na perspectiva 

fenomenológica. 

 

4. Fenomenologia em contextos sociais: neste eixo temático os autores devem trazer 

discussões sobre pesquisas, atividades de extensão e práticas profissionais em contextos 

sociais.  

5. Fenomenologia e Educação: neste eixo os autores devem trazer discussões teóricas 

e ou práticas referentes ao saber-fazer de um olhar da Fenomenologia em contextos 

educacional.  

  

Normas para a elaboração do resumo expandido 

Normas gerais referentes ao texto: 

 

 O Resumo Expandido deverá ser digitado em editor de texto (Microsoft Word) for 

windows 6.0 ou superior, no formato .doc; folha tipo A4; 

 Fonte: Times New Roman, tamanho 12; 

 Espaçamento entre linhas: 1,0 (simples); 

  Alinhamento justificado; 

  Modalidade e Eixo temático 

  O Resumo Expandido deverá ter, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) 

páginas, incluindo referências. 

  Os trabalhos enviados deverão ser originais e apresentar relevância acadêmica e/ou 

prática; deve haver qualidade nos delineamentos e métodos, clareza dos resultados 

apresentados e adequação do texto no que tange a correlação entre os objetivos, 

resultados e conclusões do resumo. É imprescindível que os resumos sejam 

revisados em relação à ortografia, coerência e coesão e deverão obedecer as normas 

da ABNT.  

   Os resumos que estiverem de acordo com este regulamento serão avaliados, de 

modo independente e sigiloso, por dois avaliadores titulados, membro da Comissão 

Científica do evento.  I. Título: centralizado, com todas as letras maiúsculas, no 

máximo 12 palavras. II. Autores: Nome, e-mail, cargo e instituição III. Palavras-

chave / descritores: de três a cinco, em letras minúsculas, separadas por ponto e 

vírgula; IV. Introdução; Fundamentação teórica; Objetivos; Métodos; Resultados, 



Conclusões; e Considerações finais e Referências Bibliográficas são obrigatórios e 

farão parte da contabilização do número total das páginas no resumo;  VI. Indique a 

fonte financiadora da pesquisa, se for o caso. 

 

 

 

 

DA SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

 

 Serão rejeitados os trabalhos que não obedecerem às normas gramaticais ou não 

estiverem dentro das normas estabelecidas. A comissão científica do evento será 

responsável pela avaliação dos trabalhos, de acordo com os seguintes critérios: 

 

 1. Título: adequação ao conteúdo do resumo. 

2. Introdução: Qualidade e adequação ao objetivo do trabalho. 

3. Objetivo: Clareza, pertinência e consecução. 

4. Métodos: Adequação e qualidade. 

5. Resultados e Discussão/Análise Crítica: Clareza, consistência, análise dos dados e 

alcance aos objetivos. 

6. Conclusão: Coerência em função dos objetivos e resultados 

7. Originalidade do trabalho. 

8. Relevância: Inovação e contribuição para área. 

9. Qualidade da redação: Ortografia e gramática 

10. Organização do texto: Clareza e objetividade.   

Os autores/coautores que precisarem realizar ajustes/correções nos trabalhos receberão 

e-mail com as devidas orientações e prazo para devolução.  Os trabalhos aprovados 

serão divulgados, com a data, horário e local de apresentação no site do evento. 

  

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

  Os trabalhos serão apresentados oralmente em “Dialog(ações)”1 a partir dos eixos 

temáticos; 

                                                           
1 “Dialog(ações)” se constitui enquanto neologismo a partir das palavras diálogo e ação, dando o 

sentido de que pelo diálogo, há o encontro consigo e com o outro. Desse modo, nessa disposição em 



 Um dos autores poderá apresentar o trabalho, entretanto, qualquer um dos co-

autores(as) poderá participar do debate referente ao seu trabalho. 

 O tempo para apresentação do trabalho oral será de até 10 minutos, sem uso de 

projeção de slides.  

  O tempo destinado para perguntas após todas as apresentações será de 25 minutos. 

  A metodologia das “Dialog(ações)” objetiva a interação entre os participantes e se 

possível na apresentação mostrar algo que simbolize significativamente o trabalho 

discutido, a exemplo de: objetos, livros, imagens, etc.  

 A Comissão Científica indicará um mediador para cada sessão de apresentação dos 

eixos temáticos. 

 

                                                                                                                                                                          
grupo, os participantes apresentam as ações vividas e experienciadas, construindo reflexão e tornando o 

conhecimento fecundo para novas práticas.  


