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IV SIMPÓSIO DE PSICANÁLISE DO PPGP 

“SEXUAÇÃO, GÊNERO E SEXUALIDADES”. 

 

 

I. APRESENTAÇÃO: 

 

Em observância aos princípios e finalidades da Universidade Federal do Pará, 

descritas no artigo 2 do seu Regimento Geral, e também tendo em vista a formação de 

pesquisadores comprometidos socialmente com a valorização do saber produzido em 

nossa região, nós, discentes e docentes da linha de pesquisa “Psicanálise, Teoria e 

Clínica” do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, realizamos anualmente, desde 

2015, o evento intitulado “Simpósio de Psicanálise do PPGP” como uma atividade de 

promoção da articulação entre discentes da graduação e da pós-graduação em Psicologia 

da nossa Universidade e de outras Instituições de Ensino Superior.   

Nosso objetivo é promover não somente a maior visibilidade das pesquisas em 

psicanálise do PPGP por meio da exposição de painéis e debates em mesa-redonda dos 

trabalhos realizados ou em realização na referida linha de pesquisa, como também criar 

um espaço democrático de discussão teórica e clínica com psicanalistas, profissionais 

e/ou estudantes de psicologia de outras IES da nossa região. 

 Em nosso quarto encontro, devido à intensificação de posições extremistas em 

diversos setores da sociedade brasileira contra o avanço das lutas civis pelo direito à 

pluralidade dos modos de existência, propomos o tema “Sexuação, Gênero e 

Sexualidades” como uma forma de contribuir para o debate dessa importante questão 

que, não raras vezes, escancaram o ódio às diferenças.  

 

II. ORGANIZAÇÃO: 

 

 Discentes e docentes da linha de pesquisa “Psicanálise, Teoria e Clínica” do 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia.  

 Data: 22 e 23 de novembro de 2018. 

 Horário: 9h às 12h e 14h às 18h. 

 Locais: Auditório Setorial Básico II. 

 



III. INSCRIÇÕES: 

 

 As inscrições serão realizadas no dia do evento. 

 Investimento: R$ 10,00 a serem pagos no momento do credenciamento. 

 Vagas disponíveis: 150 vagas. 

 

IV. MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO: 

 

 Mesa-redonda: duração total de 1 hora e 30 minutos, sendo 20 minutos 

para apresentação de cada trabalho e 30 minutos para discussão. 

 Painel: destinam-se à apresentação de relato de pesquisa por meio de 

exposição, em formato predominantemente gráfico, no tamanho 0,90m 

(largura) x 1,0m (altura).  

 

V. SUBMISSÃO DE TRABALHOS: 

 

A aceitação da proposta estará condicionada à avaliação da Comissão Científica. 

Serão aceitos trabalhos nas modalidades mesa-redonda e painel. Cada inscrição 

permitirá a apresentação de até 2 (dois) trabalhos por autor. A participação em coautoria 

e o número de autores por trabalho não serão limitados. 

Os resumos contendo propostas de trabalho individual para ser apresentado em 

mesa-redonda e painel devem ser encaminhados para o e-mail 

comissaosimposio2017@gmail.com de acordo com as seguintes especificações: 

 Apresentado e editado em WORD, versão 6 ou posterior, Fonte Times New 

Roman, tamanho 12, espaçamento simples entre linhas, com margens de 3 cm para 

todos os lados, para papel A4. Na primeira linha deve constar em negrito o título 

do trabalho, em letras maiúsculas, em alinhamento centralizado e a modalidade do 

trabalho (mesa ou comunicação oral). Na linha seguinte, deve seguir em negrito e 

letras maiúsculas o subtema ao qual o(s) autor(es) pretende(m) submeter seu 

trabalho. Os mesmos estão dispostos logo abaixo. Na linha seguinte, em 

alinhamento centralizado, o(s) nome(s) do(s) autor(es), por extenso, com iniciais 

em letra maiúscula, seguidos da sigla da instituição a que se vinculam e do(s) 
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seu(s) endereço eletrônico, entre parênteses, com alinhamento à direita. O resumo 

deverá conter até 250 palavras. 

 Duas linhas abaixo, iniciar o corpo do texto, apresentando o resumo em parágrafo 

único, em alinhamento justificado, com espaçamento simples, contendo: 

introdução, desenvolvimento e conclusão. Deverá conter de 3 (três) a 5 (cinco) 

palavras-chave, em letra minúscula e separadas por ponto e vírgula. 

 Quando houver, especificar a fonte de financiamento ou agência financiadora do 

trabalho. 

Os resumos contendo propostas de organização de mesas-redondas (três 

apresentações com enfoques diferentes para um tema de investigação) devem ser 

encaminhados para o e-mail comissaosimposio2017@gmail.com de acordo com as 

seguintes especificações: 

 Apresentado e editado em WORD, versão 6 ou posterior, Fonte Times New 

Roman, tamanho 12, espaçamento simples entre linhas, com margens de 3 cm para 

todos os lados, para papel A4. Na primeira linha deve constar em negrito o título 

da mesa-redonda, em letras maiúsculas e alinhamento centralizado. Na linha 

seguinte, deve seguir em negrito e letras maiúsculas o subtema ao qual o(s) 

autor(es) pretende(m) submeter a mesa e o coordenador da mesma.  

 Os resumos de cada trabalho devem ser dispostos logo abaixo, iniciando cada um 

pelo título em negrito, em letras maiúsculas e alinhamento centralizado. Na linha 

seguinte, em alinhamento centralizado, o(s) nome(s) do(s) autor(es) de cada 

trabalho, por extenso, com iniciais em letra maiúscula, seguidos da sigla da 

instituição a que se vinculam e do(s) seu(s) endereço eletrônico, entre parênteses, 

com alinhamento à direita. O resumo deverá conter até 250 palavras. 

 Duas linhas abaixo, iniciar o corpo do texto, apresentando o resumo em parágrafo 

único, em alinhamento justificado, com espaçamento simples, contendo: 

introdução, desenvolvimento e conclusão. Deverá conter de 3 (três) a 5 (cinco) 

palavras-chave, em letra minúscula e separadas por ponto e vírgula. 

 Quando houver, especificar a fonte de financiamento ou agência financiadora do 

trabalho. 
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VI. NORMAS PARA A CONFECÇÃO DE PAINEL: 

 

 A confecção do painel deve ser realizada somente após o aceite do trabalho; 

 O painel deve ser impresso no tamanho de 0,90m (largura) x 1,0m (altura); 

 O título do trabalho deverá ser o mesmo do resumo aceito para apresentação; 

 O painel deve ser fixado em horário a ser estipulado pela Comissão 

Organizadora e retirado pelo(s) autor(es) imediatamente após o término da 

sessão.  

 Podem ser propostos por professores, pesquisadores, discentes e profissionais de 

Psicologia, Psicanálise ou áreas afins.  

 Serão selecionados 40 (quarenta) painéis que serão expostos em 4 (quatro) 

momentos com duração de 1 (uma) hora. 

 

VII. SUBTEMAS:  

 

a) O lugar da sexualidade e a diferença sexual para a psicanálise; 

b) Psicanálise, Estudos de gênero e teoria Queer; 

c) Identificação, sujeito e a tábua da Sexuação; 

d) Ativismo trans e emancipação das convenções; 

e) O sexo e o mal-estar; 

f) Transexuais e transsexualistas; 

g) A psicanálise diante da diversidade sexual contemporânea. 

 

VIII. AVALIAÇÃO DOS RESUMOS: 

 

  Os resumos devem ser submetidos via e-mail comissaosimposio2017@gmail.com 

e avaliados pelos membros da Comissão Científica do evento, após a confirmação 

da inscrição do autor principal, podendo ser aceitos, aceitos com modificações 

formais ou rejeitados. Os autores aceitam antecipadamente que as modificações 

formais sejam realizadas pela Comissão Científica. 

 Os trabalhos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios: (a) adequação 

do título do trabalho, (b) fundamentação e relevância do estudo, (c) qualidade 

gramatical do texto, (d) objetividade, (e) adequação do método aos objetivos 
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propostos, (f) clareza na apresentação dos resultados e sua discussão e (g) 

cumprimento das normas de elaboração dos resumos. 

 O resultado da avaliação dos trabalhos será informado por e-mail ao(s) autor(es). 

Em caso de recurso quanto a não aceitação do trabalho, este deverá ser enviado por 

e-mail para a Comissão Científica, num prazo de até 72 (setenta e duas) horas após 

o recebimento do resultado; caso o trabalho seja reconsiderado, será comunicado 

por e-mail ao(s) autor(es) no prazo de 7 (sete) dias. 

 

IX. SUBMISSÃO DOS TRABALHOS: 

 

 O período de submissão dos trabalhos será do dia 01 até o dia 26 de outubro. 

 

X. PROGRAMAÇÃO: 

 

 A programação do evento será divulgada a partir do dia 03 de novembro. 

 

 

Atenciosamente, 

Comissão Organizadora. 

Belém, 26 de setembro de 2018. 

 


