2º CICLO DE DEBATES: O LUTO E SUAS INTERFACES
EDITAL DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS
UFPR
O programa de extensão “O luto e suas interfaces” da Universidade Federal do Paraná
promove esse ano a segunda edição do evento “Ciclo de debates”. As profas. Dras. Maria
Virgínia Filomena Cremasco e Joanneliese de Lucas Freitas do departamento de Psicologia da
Universidade, coordenadoras do Programa de Extensão, convidam juntamente com seus alunos,
à submissão de trabalhos relativos ao tema.
O evento “Ciclo de debates – o luto e suas interfaces” traz pelo segundo ano o debate
destinado e aberto à comunidade. O objetivo é desvelar a existência de diversas formas de se
vivenciar o luto, trazendo compreensão sobre as perdas e as possibilidades de apoio e auxílio.
Tal objetivo é almejado, nessa segunda edição, por meio da exposição de trabalhos e de
pesquisas da própria UFPR mas também de outras Universidades/Instituições; desse modo,
pretende-se fomentar um debate e possibilitar à comunidade conhecer os trabalhos do meio
acadêmico relativos à temática do luto – e suas interfaces.
Diante disso, é aberto o presente edital que pretende selecionar trabalhos para a composição do
evento, que ocorrerá nos dias 10 e 11 de novembro, e que possam contribuir com esse objetivo.

NORMAS DE SUBMISSÃO:
1. O trabalho a ser submetido deve ter como tema o luto e suas diversas formas de expressão.
São bem-vindos trabalhos de todas as linhas teóricas e perspectivas – serão aceitas monografias,
pesquisas, mestrados, entre outros.
2. A submissão pode ser feita por:
2.A) alunos de graduação ou pós-graduação de qualquer Universidade ou instituição– incluindo
a UFPR, que estejam com suas matrículas regularizadas (com trabalhos finalizados ou
iniciados).
2.B) Profissionais formados podem submeter seus trabalhos, contudo, a preferência de
aprovação dos resumos será dada aos alunos de graduação e de pós-graduação;

3. O trabalho deve ser proposto e enviado em formato de resumo para o E-mail
ciclodedebates.ufpr@gmail.com, com as seguintes especificações:
3.A) Estar em formato de PDF – em fonte Times New Roman, tamanho 12 e espaçamento 1,5.
Deve dispor de, no máximo, três laudas e ter as margens configuradas conforme normas da
ABNT (superior e esquerda de 3cm e inferior e direita de 2cm).
3.B) O resumo deve conter obrigatoriamente: Trajetória (como se chegou a esse trabalho),
objetivos (o que se presente estudar a partir dele), método e um breve resumo dos resultados
finais ou parciais (Caso o trabalho ainda não possua resultados, ele deve conter o que se
pretende alcançar). Além desses itens, fica a critério do autor inserir outros.
3.C) O resumo deve conter de três a cinco palavras-chave, além de nome completo,
Universidade ou Instituição de origem, título e natureza do trabalho, email e telefone de contato
4. O resumo não poderá conter tabelas, figuras, imagens, caracteres especiais, notas de rodapé
ou citações.

NORMAS DE APRESENTAÇÃO:
1. Os trabalhos serão apresentados oralmente, a utilização de recurso multimídia e/ou banner é
facultativa.
2. O autor disporá de quinze minutos para a apresentação oral e, apenas no fim da apresentação
de um bloco de trabalhos, será iniciado o debate, que contará com a participação do público.
3. Uma vez que o evento é destinado majoritariamente à comunidade, a apresentação deve ser
feita em linguagem acessível ao público.

Serão fornecidos certificados de participação e os autores terão seus resumos publicados nos
anais do evento.

CRITÉRIOS BÁSICOS DE AVALIAÇÃO DOS RESUMOS:
1. Adequação do título ao trabalho;
2. Fundamentação e relevância do estudo;
3. Qualidade gramatical do texto;
4. Objetividade;
5. Adequação do método aos objetivos propostos;
6. Clareza na apresentação dos resultados/ na apresentação do rumo a ser tomado.
7. Cumprimento das normas para elaboração do resumo;

8. Adequação do resumo ao tema proposto;

OBS: Não será aberta a possibilidade de recurso

PRAZO DE SUBMISSÃO
As submissões vão do dia 12 de junho a 08 de setembro

DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS APROVADOS:
A divulgação será feita no dia 25 de setembro. Os Trabalhos aprovados sertão divulgados por
e-mail para todos os inscritos.

Dúvidas ou maiores informações pelo e-mail ciclodedebates.ufpr@gmail.com

