REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
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Os trabalhos serão inscritos nas modalidades de Comunicação Oral ou em forma de
Pôster.
A data limite para submissão dos trabalhos à Comissão Científica é 15/06/2017.
A apresentação dos trabalhos fica condicionada à inscrição do autor principal como
participante do IX Congresso Brasileiro e VI Congresso Internacional de Terapia
Comunitária Integrativa, efetuada até 30/06/2017.
Cada autor poderá inscrever, no máximo, 02 (dois) trabalhos como autor principal.
Todos os trabalhos apresentados deverão estar articulados com o tema central do
congresso: “ACOLHER DIVERSIDADES, GARIMPAR PÉROLAS E SUPERAR
DESAFIOS, e vinculados a algum dos seguintes eixos:
EIXO I - A TCI E A DIVERSIDADE: Este eixo contempla trabalhos teórico-práticos
e de pesquisas que incluam a diversidade nas distintas manifestações:
1.1 - TCI e inclusão social;
1.2 - TCI e justiça social;
1.3 - TCI e diversidade social.
EIXO II - TCI E A RESILIÊNCIA: Este eixo contempla os trabalhos teórico-práticos
e de pesquisa que apresentem a atuação do terapeuta como facilitador de processos
de fortalecimento de indivíduos, famílias, comunidades e redes; trabalhos que
compartilhem possibilidades de enfrentamento de adversidades como caminho para
a superação e crescimento pessoal e/ou comunitário, e trabalhos que fortaleçam a
pessoa do terapeuta a serviço de sua saúde e resiliência:
2.1 - TCI: das adversidades à superação e crescimento pessoal, social e
comunitário
2.2 - TCI e resiliência pessoal e comunitária
2.3 - TCI, transformações sociais e sustentabilidade
2.4 - Espiritualidade e resiliência
2.5 - Humor e resiliência
2.6 - Favorecendo a resiliência: fatores relevantes
2.7 - A pessoa do terapeuta: cuidando da saúde emocional, corporal e relacional
e fortalecimento pessoal.
EIXO III – TCI nas situações de crises, traumas e catástrofes: Inserem-se
neste eixo os trabalhos teórico-práticos e de pesquisa que focalizem a importância

da TCI para lidar com situações de crises graves, situações traumáticas e formas
distintas de catástrofes:
3.1 - TCI nas situações de crises graves e traumas;
3.2 - TCI nas catástrofes sociais;
3.3 - TCI e conscientização da força comunitária nas grandes adversidades;
3.4 – TCI nas redes sociais.
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A submissão de trabalhos deverá seguir as orientações especificadas no site
www.congressotci2017.com.br.
O resumo do trabalho poderá ser apresentado em português, ou no idioma do autor,
contendo um mínimo de 2.000 caracteres a no máximo 3.000, incluindo título e
nome dos autores. Fonte Times New Roman, tamanho 12, justificado e sem
parágrafos.
O resumo deverá conter os seguintes itens:
o Introdução - Problematizar o assunto estudado;
o Objetivos - Ressaltar o(s) objetivo(s) do trabalho;
o Metodologia - Descrever o tipo de estudo, quantos e quais foram os
sujeitos estudados e como foram selecionados. Cite o local em que o estudo
foi realizado e, em seguida, discorra sobre os procedimentos, técnicas e
instrumentos adotados e forma de análise. No caso de relato de experiência,
indique como foi planejada e executada a sua ação, seus objetivos e forma
de ação.
o Resultados - Descrever os resultados obtidos no estudo e, no caso de terem
sido utilizados testes estatísticos, quais foram;
o Discussão - Discorrer sobre os resultados obtidos com base na literatura;
o Considerações finais - Descrever brevemente os principais achados do
estudo;
o Palavras chave - No mínimo 3 e no máximo 5 palavras.
Modalidade Comunicação Oral: Como o espaço e o tempo para apresentação de
trabalhos em forma oral são limitados, a Comissão Avaliadora poderá aprovar
trabalhos inscritos originalmente para Comunicação Oral para que sejam
apresentados em forma de Pôster, devendo essa opção ser aceita pelo autor no ato
da submissão. Caso o autor não concorde, o trabalho não será inscrito.
Os autores dos trabalhos selecionados para apresentação oral terão o tempo máximo
de até 15 minutos para apresentação, seguido de 5 minutos para discussão.
Data, horário e sala das Comunicações Orais serão disponibilizados no site do
congresso com pelo menos 10 dias de antecedência.
Modalidade Pôster: O melhor Pôster ganhará o Prêmio Marli Olina de Souza.
Para os trabalhos selecionados para apresentação em forma de Pôster o autor deverá
providenciar sua confecção, no tamanho 0,90 x 1,20m (L x A), montado com cordão
de suporte.
Os Pôsteres serão colocados e posteriormente retirados pelos seus autores no espaço
próprio designado pela Comissão Científica, em horários que serão informados
quando da comunicação de aceitação dos trabalhos.

15. Os trabalhos não retirados no prazo determinado serão doados a entidade
beneficente para reaproveitamento do material.
16. Pelo menos um dos autores deverá estar posicionado ao lado do seu trabalho, para
debate com o(s) avaliador(es), no horário determinado pela Comissão Científica e
informado quando da comunicação de aceitação do trabalho.
17. Análise e julgamento dos trabalhos: Como parte do processo de submissão,
recomenda-se que os autores verifiquem a conformidade da submissão com todos os
itens apresentados e atentem aos eixos escolhidos. Procure organizar a escrita de
forma clara e objetiva, focando nos itens solicitados. Após analise da Comissão
Científica, serão devolvidos aos autores os trabalhos submetidos que não estiverem
de acordo com as normas, solicitando ajustes com as orientações sugeridas. Caso os
autores não realizem as adequações no tempo determinado, o trabalho não será
aceito.
18. As decisões da Comissão Avaliadora nomeada pela Comissão Científica do Congresso
são soberanas e irrecorríveis.
19. Todas as abreviações devem ser especificadas no corpo do texto, quando utilizadas
pela primeira vez.
20. Os autores principais serão comunicados da aceitação ou não de seus trabalhos
inscritos, exclusivamente por e-mail, ATÉ 25/06/2017.
21. As correções ou ajustes solicitados deverão ser feitas até 10/07/2017.
22. A Comissão Avaliadora confirmará o aceite ou não dos trabalhos corrigidos até
20/07/2017.
23. Os autores que não estiverem presentes não receberão o certificado de apresentação
do trabalho.
24. O resumo de todos os trabalhos apresentados serão publicados nos Anais do IX
Congresso Brasileiro e VI Congresso Internacional de Terapia Comunitária
Integrativa, com registro no ISBN.
25. A inscrição do trabalho implica na concordância do(s) autor(es) com as normas
estabelecidas pela Comissão Científica para avaliação do mesmo, bem como na
autorização para sua reprodução por via impressa ou eletrônica em publicações de
responsabilidade das entidades promotoras ou apoiadoras do IX Congresso Brasileiro
e VI Congresso Internacional de Terapia Comunitária Integrativa.

Comissão Científica

E-mail para contato: cientifico@congressotci2017.com.br

