ORIENTAÇÕES PARA A INSCRIÇÃO DE TRABALHOS
MODALIDADES:

Comunicação Oral
Relato de Experiência

INFORMAÇÕES GERAIS:
•
•
•
•
•
•

•
•

Todos os participantes do I Encontro Brasileiro de Psiconefrologia da Fundação Pró-Renal
poderão inscrever trabalhos.
Prazo para inscrição de trabalhos: 01/06/2019.
O resumo e demais dados solicitados deverão ser encaminhados ao email: psicologia@prorenal.org.br.
O resumo será encaminhado à comissão científica do evento para avaliação.
O parecer da comissão será encaminhado por e-mail até o dia 15/07/19.
O trabalho só será avaliado após a inscrição na Jornada e confirmação do pagamento do autor
responsável pela apresentação (indicado no resumo). Apenas a inscrição do apresentador é
obrigatória para a avaliação do trabalho. Os demais autores devem realizar a inscrição se forem
participar do evento.
Será emitida uma declaração por trabalho, constando os nomes de todos os autores informados no
resumo.
A apresentação dos trabalhos ocorrerá em data e horário definidos pela Comissão Organizadora.

COMUNICAÇÃO ORAL
DESCRIÇÃO

Apresentação de pesquisa e/ou atividade prática, acadêmico-científica
relacionada à Psiconefrologia. O objetivo desta atividade é divulgar as
pesquisas realizadas pelos participantes do evento e as evidências científicas
encontradas por estes.
Cada sessão de comunicação oral terá uma hora e vinte minutos de duração e
reunirá 3 trabalhos definidos pela Comissão Científica. Cada trabalho terá 20
minutos para apresentação e ao final da sessão serão reservados 20 minutos
para debate.
Estarão disponíveis para apresentação: computador e projetor (data-show).

INSCRIÇÕES

O trabalho submetido deverá conter:
✓ Modalidade de Inscrição (Comunicação Oral ou Relato de Experiência);
Título do trabalho (contendo no máximo 150 caracteres);
✓ Autor(es/as) (sinalizar com um * quem será o apresentador/a do
trabalho);
✓ Instituição à qual o(s) autor(es) está/ão vinculados, se for o caso;
✓ Dados para contato;
✓ Resumo de no mínimo 200 e no máximo 500 palavras (fonte Times New
Roman 12, texto único, sem parágrafo), na seguinte sequência: Introdução;
Objetivos; Método; Discussão e Conclusão.
✓ 03 (três) palavras chaves.

RELATO DE EXPERIÊNCIA
DESCRIÇÃO

Relato de experiência/prática realizada por Psicólogo/estudante de Psicologia
e/ou equipe multiprofissional sobre um processo de trabalho no contexto da
Nefrologia. Foco na metodologia/procedimentos/técnicas utilizados e nos
resultados observados.
O objetivo desta atividade é o de possibilitar a discussão de experiências
práticas de atuação na área de abrangência da Psiconefrologia.
Cada sessão de relato de experiência terá uma hora e vinte minutos de
duração e reunirá 3 trabalhos definidos pela Comissão Científica. Cada
trabalho terá 20 minutos para apresentação e ao final da sessão serão
reservados 20 minutos para debate.
Estarão disponíveis para apresentação: computador e projetor (data-show).

INSCRIÇÕES

O trabalho submetido deverá conter:
✓ Modalidade de Inscrição (Comunicação Oral, Relato de Experiência ou
Pôster);
✓ Título do trabalho (contendo no máximo 150 caracteres);
✓ Autor(es/as) (sinalizar com um * quem será o apresentador/a do
trabalho);
✓ Instituição à qual o(s) autor(es) está/ão vinculados, se for o caso;
✓ Dados para contato;
✓ Resumo de no mínimo 200 e no máximo 500 palavras (fonte Times New
Roman 12, texto único, sem parágrafo), na seguinte sequência: Introdução;
Objetivos; Método; Discussão e Conclusão.
✓ 03 (três) palavras chaves.

