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Objetivo: Relatar pesquisas empíricas já concluídas ou com resultados parciais; Estudos teóricos; Relato
de Experiência.
1. O autor deve estar inscrito no evento e ter pago a taxa de inscrição para garantir a apresentação e publicação
do resumo.
2. Cada participante pode submeter até dois trabalhos na categoria de autor
3. O número máximo de autores por trabalho é de 4 participantes.
4. O resumo deve ter até 300 palavras e ser apresentado em parágrafo único (ABNT), fonte: Times New
Roman, tamanho: 12, espaçamento 1,5. Título, mini currículo dos autores, introdução, metodologia,
objetivos, resultados e conclusão (Conforme modelo a seguir). Não serão contados título e palavras-chave
nesta área.
5. Deverão ser apresentadas entre 3 e 5 palavras-chave, separadas por ponto e vírgula e a última palavra
seguida por ponto.
6. O resumo não poderá conter tabelas, figuras, imagens, caracteres especiais, notas de rodapé, citações e
referências.
DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS RESUMOS
Os resumos serão submetidos na aba Submissão de trabalhos no site do congresso: http://enipt.tech/ e
avaliados pelos membros da Comissão Científica. Os resumos poderão ser aprovados ou reprovados.
a) Cumprimento das normas para elaboração dos resumos
b) Adequação do título ao trabalho
c) Adequação do trabalho ao tema escolhido
e) Redação clara e objetiva e qualidade gramatical do texto
f) Relevância do tema e coerência com a temática do Congresso
g) Fundamentação teórica articulada com a temática interdisciplinar de psicologia e tecnologias de
informação e comunicação
h) Adequação do método aos objetivos propostos
i) Clareza na apresentação dos resultados e discussão e/ou no desenvolvimento das ideias expostas.
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Submissão dos Resumos: 01 a 30 de setembro de 2019
Divulgação dos resumos aprovados: 31 de outubro de 2019
*Os resumos dos trabalhos aprovados serão publicados nos anais do evento.
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