Normas para Inscrição de Trabalhos no
XII Congresso Brasileiro de Terapia Familiar

Os trabalhos apresentados devem se referir a estudos e intervenções com
famílias, casais e indivíduos, sendo desenvolvidos de acordo com o tema e
os eixos propostos. Todas as modalidades de trabalhos apresentadas
deverão ter pelo menos um autor inscrito no Congresso e o mesmo será o
apresentador.

1 – INSCRIÇÃO

Preenchimento da ficha de inscrição de participante disponível no site do
XII Congresso Brasileiro de Terapia Familiar e pagamento da primeira
parcela.

2 – MODALIDADE

Definição da Modalidade: Workshop, Mesa Redonda, Comunicação de
Pesquisa, Tema Livre, Sessão Interativa de Pôster, Curso, Como Eu Faço e
Diálogos Interativos. Marque só uma opção.

As várias formas de apresentação de trabalhos diferenciam-se pelos
seguintes aspectos:

a) Número de pessoas que poderão assistir à apresentação (dimensões da
sala).
b) Tempo de apresentação.
c) Participação individual ou em mesa na companhia de outros colegas com
trabalhos semelhantes.
d) Possibilidade ou não de abertura para perguntas do plenário.

3 – EIXOS TEMÁTICOS

Definição de qual eixo temático é mais adequado. Há três Eixos Temáticos:

a) Famílias em Vulnerabilidade Social: exclusão social e políticas públicas;
b) Intervenção em Diferentes Contextos: escola, comunidade, saúde e
justiça;
c) Famílias e o Mundo Contemporâneo: diferentes configurações, mídia,
tecnologia, espiritualidade.

Marque só uma opção.

4 - Instruções Gerais:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

a) O Resumo deve ser redigido de acordo com o estipulado em cada
modalidade de atividade.
b) O corpo do resumo deve conter até 350 palavras, não incluindo
nem título, nem autores e nem qualquer outra das informações
demarcadas em separado.
c) Cada congressista poderá enviar para apreciação até dois
trabalhos como autor principal, em diferentes modalidades, e um
pôster. Não há limite para co-autoria. Alunos de graduação só
poderão inscrever trabalhos na modalidade de pôster.
d) Os critérios de aceitação baseiam-se no preenchimento de
critérios científicos, atendimento aos pré-requisitos constantes deste
regulamento, qualidade, conteúdo referido à temática do XII
Congresso e número e tamanho das salas disponíveis em cada
horário.
e) A Comissão Científica disponibilizará no site do Congresso, na
data programada, a relação dos trabalhos aceitos, bem como
publicará as normas específicas para a apresentação. A mesma
Comissão Científica poderá alterar a modalidade de apresentação
escolhida pelo(s) autor(es), comunicando previamente o autor via email.
f) Os resumos dos trabalhos aceitos estarão automaticamente
disponíveis para publicação nos anais do XII Congresso na forma
como foram enviados, não cabendo à organização do evento
qualquer responsabilidade sobre os eventuais erros ou omissões.
g) A inscrição dos autores dos trabalhos no XII Congresso não garante
a aceitação dos resumos enviados para seleção.

Modalidades de apresentação de trabalhos e especificações dos itens a
serem incluídos nos resumos de cada modalidade:

Workshop: atividades práticas relacionadas com os eixos temáticos do XII
Congresso Brasileiro de Terapia Familiar, com duração de 1h15min. O
resumo deverá conter: título, nome do(s) proponente(s), objetivo,
justificativa, formato de apresentação e material a ser utilizado. Haverá

inscrições prévias para cursos e workshops que serão encerradas ao atingir
o número máximo de participantes.

Mesas Redondas: formadas por três profissionais de diferentes regionais
com trabalhos que se complementem ou sejam similares. Essas mesas
poderão ser formadas por convites gerados entre os congressistas ou
organizadas pela Comissão Científica a partir das afinidades entre os
resumos recebidos. Cada expositor terá 20 minutos para apresentar seu
trabalho e, em seguida haverá diálogo com os participantes, mediado
pelo/a coordenador/a. O resumo deverá conter: título e nome do autor,
apresentação das premissas teóricas do trabalho, descrição da prática
realizada, reflexões, resultados (quando for o caso), considerações finais,
equipamentos necessários para apresentação.

Comunicação de Pesquisa: apresentação de pesquisas pertinentes aos
eixos temáticos do XII Congresso Brasileiro de Terapia Familiar e seus
desdobramentos em diferentes áreas do conhecimento. Essas sessões serão
compostas por três comunicações orais de 15 minutos cada uma e 30
minutos para a discussão dos trabalhos, mediadas pelo/a coordenador/a da
sessão, totalizando 1h15min. O resumo deverá conter: título, nome do(s)
autor(es), objetivos, método, resultados e equipamentos necessários para
apresentação. Serão aceitas para essa modalidade pesquisas já finalizadas
ou em fase de elaboração com resultados parciais. As pesquisas poderão
ser de autoria individual, grupal e ou institucional, de caráter público ou
privado.

Temas Livres: apresentação livre, respeitando os eixos propostos pelo XII
Congresso Brasileiro de Terapia Familiar. Serão apresentados três
trabalhos, tendo 15 minutos de exposição para cada um e 30 minutos para
discussão com a plateia, totalizando 1h15min. O resumo deverá conter:
título e nome do autor, apresentação das premissas teóricas do trabalho,
reflexões e considerações finais, equipamentos necessários para
apresentação.

Sessões Interativas de Pôster: Apresentação de projetos, relatos de

experiência profissional e pesquisas com famílias em diversos contextos. A
apresentação será visual, disponibilizada em local onde possa ser realizado
um agrupamento de pôsteres, divididos por temas que se inter-relacionem
ou complementem. Haverá horários determinados para o autor dialogar
com os interessados. Após a atividade com hora marcada, o pôster
permanecerá exposto em local de passagem dos congressistas. Os pôsteres
terão as seguintes dimensões: 120 cm de altura por 90 cm de largura e
deverão ser afixados pelos autores. O resumo deverá conter: título, nome
do(s) autor(es), descrição do trabalho e resultados. Sugere-se que os
autores disponibilizem uma quantidade de material impresso com o resumo
de seu trabalho a ser distribuído aos interessados.

Cursos: cursos de introdução a teorias e práticas do trabalho com famílias
apresentando articulação entre a teoria e a prática, com carga horária de
duas horas. Apenas para profissionais convidados.

Como Eu Faço: relato de diferentes terapeutas sobre sua prática clínica.
Apenas para profissionais convidados.

Diálogos Interativos: Diálogo entre dois profissionais relativo a um tema
específico. Apenas para profissionais convidados.	
  

