1. Resumos e Pôsteres
1.1 Instruções para elaboração de resumos
1.1.1. O resumo deverá conter a síntese de uma pesquisa científica, de acordo com o eixo
temático escolhido:
- Avanços nas Terapias Cognitivo-Comportamentais
- Terapia Focada nos Esquemas
- Terapia Focada na Compaixão, ACT e Mindfulness
- Regulação Emocional, Conexões e Relações Humanas
- Terapia Cognitiva na Infância e Adolescência
- Transtornos de Ansiedade, Estresse, Violência e Psicopatologia
- O Mundo Tecnológico e Digital e os Transtornos da Solidão
- Terapia Cognitiva das Adicções
- Terapia Cognitiva, Neurociências e Pesquisa Translacional
1.1.2. Dados de identificação: Título (limite de 12 palavras), Autores e Instituição. O resumo
deverá ser digitado em corpo único com a presente estrutura: 1) Introdução; 2) Objetivos; 3)
Método; 4) Resultados; 5) Discussão. *O limite de 12 palavras do título são independentes da contagem das
palavras do texto.

1.1.3. O texto deve conter, no máximo, 200 palavras, com limite de 12 palavras para o título, e
deve ser digitado de acordo com as normas da APA, 6ª edição (2013).
1.1.4. Não será permitida a utilização de gráfico ou tabela no resumo.
1.1.5. Todos os resumos aceitos serão inseridos nos anais do Congresso.
1.1.6. A adequação do resumo as normas supracitadas é critério para aceitação do mesmo
para apresentação no congresso. Resumos fora dos padrões estabelecidos não serão
considerados.
1.1.7. Os resumos selecionados pela equipe da Comissão de Cultura e Ensino, serão expostos
em formato de pôster nos dias do evento. O autor inscrito deverá estar no local (data e hora a

definir) para apresentar de forma breve a pesquisa aos avaliadores e estar à disposição para
quaisquer dúvidas. Entre os resumos aceitos, os que tiverem maior pontuação, serão
selecionados para apresentação oral. Todos os trabalhos aprovados receberão e-mail
informativo com o aceite e com as orientações a respeito de cada categoria.
Data/horário: 26/08, das 13h30m às15h30m
Local: Sala Cambará
1.2. Instruções para elaboração de pôsteres (resumos de pesquisas científicas que foram
aceitos e selecionados para exposição)
1.2.1. O pôster deverá seguir a seguinte estrutura: 1) Título; 2) Autores; 3) Instituição; 4)
Introdução; 5) Objetivos; 6) Método 7) Resultados; 8) Discussão; 9) Referências.
1.2.2. As informações devem ser apresentadas de forma clara, concisa e esteticamente
atraente, seguindo normas da APA 6ª edição (2013).
1.2.3. As dimensões do pôster devem ser de 90cm de largura e 1,20m de comprimento.
1.2.4.Tabelas, desenhos e gráficos devem ser simples, com letras impressas em tamanho que
se possa ler a 2m de distância.
Data/horário: Posterior ao aceite, será encaminhado e-mail para cada apresentador, com o
local, data e horário.
1.3 Premiações:
1.3.1. Os resumos recebidos serão avaliados pelos membros Comissão de Cultura e Ensino.
Entre os resumos aceitos, dez serão selecionados para participar de uma sessão de
comunicação oral, que ocorrerá durante o congresso, em uma sala à parte, destinada a este
fim.
1.3.2. Para os resumos selecionados para apresentação oral não haverá necessidade de
apresentação na modalidade pôster.
1.3.3 A comunicação oral consistirá em uma apresentação de até 10 minutos, com o objetivo
de compartilhar com a comunidade clínica achados de estudos científicos.
1.3.4. O melhor pôster exposto e a melhor comunicação oral, avaliados pelos membros da
Comissão Cultural e de Ensino, receberão Prêmio Melhor Pôster e Prêmio Melhor
Comunicação Oral, que serão entregues na cerimônia de encerramento do Congresso.
2. Relato de Caso Clínico
O relato de caso clínico tem como objetivo o compartilhamento de experiências clínicas, que
podem contribuir para o avanço da prática psicoterápica. Pode referir-se a casos de

tratamento individual ou em grupo, concluídos ou em andamento.
2.1. Instruções para elaboração de Relato de Caso Clínico
2.1.1. Dados de identificação: Título, Autores, e Instituição. O resumo deverá seguir a presente
estrutura: 1) Introdução; 2) Objetivos; 3) Método (Descrições gerais acerca do paciente e
procedimentos de tratamento empregados); 4) Resultados; 5) Discussão. 2.1.2. O texto deverá
conter, no máximo, 500 palavras e estar escrito de acordo com as normas da APA 6ª edição (2013).

2.1.2. O texto deverá conter, no máximo, 500 palavras e estar escrito de acordo com as
normas da APA 6ª edição (2013).
2.1.3. O paciente deverá assinar o Termo de Consentimento (modelo em anexo no site), a ser
enviado juntamente com o presente relato.
2.1.4. Dados referentes ao paciente devem ser alterados, omitidos ou informados de forma
inespecífica, de modo que seu sigilo seja mantido.
2.1.5. Os melhores relatos serão previamente selecionados para apresentações orais de 10
minutos cada, que ocorrerão durante o Congresso, em uma sala à parte, destinada a este fim.
2.1.6. As apresentações poderão utilizar recurso visual- apresentação em formato PowerPoint.
2.1.7. Todos os relatos de caso aceitos serão inseridos nos anais do Congresso.
2.2 Premiações:
2.2.1. A melhor apresentação, avaliada pelos membros da Comissão Cultural e de Ensino,
receberá o Prêmio Destaque, a ser entregue na cerimônia de encerramento do Congresso.
Data/horário: 25/08, das 17h30min às 18h30min.
Local: Sala Cambará
Informações Gerais:
- Os resumos de ambas as modalidades deverão ser enviados através do e-mail:
contato@congressowainer.com.br, com o assunto: Resumos e Pôsteres ou Resumo de Caso
Clínico, conforme a opção escolhida.
- O prazo máximo para envio dos Resumos é 30 de junho de 2017.
- A carta de aceite será enviada por e-mail até o dia 15 de julho de 2017.
- Os resumos selecionados para apresentação oral serão informados por e-mail, até o dia 15 de
julho de 2017, e estarão disponíveis no site do evento a partir de 20/07/17.
- Pelo menos um dos participantes dos trabalhos enviados deverá estar inscrito no Congresso.
- Será emitido um certificado em nome do autor/apresentador, onde constarão o título e os
nomes de todos os autores do trabalho.
- Os certificados, bem como os anais, serão entregues no evento, dia 26/08/2017, após às
18:00, junto ao setor Administrativo do evento.

