
 

 

EDITAL Nº 01/2021 - FLF 

TEMA: PERCURSOS EM PSICOLOGIA II – ENSAIOS TEÓRICO-PRÁTICOS DE ENSINO, 

PESQUISA E EXTENSÃO 

PRORROGADO até 20 de janeiro de 2022 

 

A Coordenação do Curso de Psicologia, em parceria com o Setor de Publicações Acadêmicas da 

Faculdade Luciano Feijão, no uso de suas atribuições, e considerando o Aditivo 1º do 

Regulamento do Setor de Publicações, torna público o Edital de abertura para submissão de 

originais para composição de capítulos do segundo volume do livro PERCURSOS EM 

PSICOLOGIA II – ENSAIOS TEÓRICO-PRÁTICOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO. 

 

CAPÍTULO I – DAS DATAS 

Art. 1º. Os originais serão recebidos até 10 de novembro de 2021 (PRORROGADO até 20 de 

janeiro de 2022). 

CAPÍTULO II – DOS ORIGINAIS 

Art. 2º. Os originais deverão ser enviados em formato Word (ou BrOficce), com identificação de 

autoria, vínculo institucional e e-mail válido para contato, obedecendo as regras da ABNT e deve 

possuir os seguintes requisitos: 

a) ser inédito, fruto de trabalhos e experiências docentes e discentes com pesquisa, ensino, e/ou 

extensão;  

b) máximo de 4 (QUATRO) autores, um autor e dois coautores. Observe que, para submissão, é 

obrigatória co-autoria de pelo menos um professor(a) da Faculdade Luciano Feijão. Máximo de 2 

capítulos para um mesmo professor. 

c) deve ser redigido em língua portuguesa, com identificação dos autores e coautores; ter 

extensão de 12 a 15 laudas, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, justificado, 

seguindo as normas da ABNT, no qual deverão ser apresentados: Título do Trabalho (em 

português); Introdução (contextualização do problema estudado, justificativa, objetivo e base 

conceitual com referências atualizadas, com a maioria, de preferência dos últimos três anos); 

Método; Resultados e Discussões (apresentação e discussão, de forma clara e objetiva, dos 

resultados obtidos, fazendo um comparativo com a literatura existente sobre a temática); 

Considerações Finais (síntese dos resultados obtidos, destacando sua importância e limitações 

do estudo). 



 

 

d) Referências e citações deverão obedecer às regras da ABNT (NBR 6023/2002 e (NBR 

10520/2002, respectivamente); 

e) o sistema de chamada das referências das citações diretas ou/e indiretas pode ser (autor, data) 

ou (autor, data e número da página) (NBR 10520/2002), sendo as notas de rodapé somente 

explicativas (NBR 6022/2003);  

Art. 3º. Os originais devem ser revisados com atenção antes de seu envio, sendo o conteúdo de 

inteira responsabilidade dos autores e/ou das autoras. 

Art. 4º. Os originais submetidos passam por uma análise editorial e aqueles que não atenderem 

às regras do edital serão DEVOLVIDOS aos seus/suas respectivos/respectivas autores/autoras 

para que considerem o disposto no artigo 2º deste edital. 

Art. 5º. A insistência na inobservância do artigo 2º deste edital implicará na exclusão sumária do 

original submetido. 

Art. 6º. Os/As interessados/interessadas devem enviar seu original, de acordo com as normas 

apresentadas, até dia 10 de novembro de 2021 (PRORROGADO até 20 de janeiro de 2022), 

para o e-mail: percursosempsicologiaflf@gmail.com.  

CAPÍTULO V – DO LIVRO 

Art. 7º. O livro PERCURSOS EM PSICOLOGIA II – ENSAIOS TEÓRICO-PRÁTICOS DE 

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO será publicado em formato impresso, com tiragem de 300 

(trezentos) exemplares, e mais em formato e-book, que deverá instar disponível na página do 

Setor de Publicações Acadêmicas no site da Faculdade Luciano Feijão. 

Art. 8º.  Não caberá aos autores qualquer remuneração a título de direito autoral, ficando sua 

reprodução total ou parcial livre, desde que citada a fonte. 

CAPÍTULO VI – DO FINANCIAMENTO DO LIVRO 

Art. 9º. Por orientação do art. 4º do ADITIVO 3º do Regulamento do Setor de Publicações, este 

edital rege, sobre o financiamento do livro, que só após o recebimento de todos os originais que 

comporão o livro é que um orçamento será solicitado às editoras. 

Art. 10º. Em parceria com o Setor de Publicações Acadêmicas, a Comissão Organizadora do 

livro, a Coordenação do Curso de Psicologia e mais quem for designado pela Comissão 
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Organizadora do livro, decidirão, com base na relação custo/qualidade, pelo orçamento mais 

vantajoso. 

Art. 11. O valor orçado será rateado entre os autores. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 12. Casos omissos serão resolvidos junto à Coordenação do curso de Psicologia da 

Faculdade Luciano Feijão. 

 

Sobral-CE, 15 de janeiro de 2022 


