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ORIENTAÇÕES PARA ENVIO DE TRABALHOS 
 

1) GRADE DE ATIVIDADES 
 

  14/11/2018 15/11/2018 16/11/2018 17/11/2018 18/11/2018 

08h - 
10h 

Credenciamento 
Minicursos (*) 

Reuniões 

Minicursos (*) 

Reuniões 

Minicursos (*) 

Reuniões 

Minicursos (*) 

Reuniões 

10h30 -
  12h30 

Credenciamento 

Oficinas 
Diálogos 

(Im)Pertinentes 
Mesa Redonda 

Simpósio 
Simpósio Ciência e Prof.  

Conferências 
Conversando Sobre 

Como eu faço 
Comunicação Oral 

Oficinas 
Diálogos 

(Im)Pertinentes 
Mesa Redonda 

Simpósio 
Simpósio Ciência e Prof. 

Conferências 
Conversando Sobre 

Como eu faço 
Comunicação Oral 

Oficinas 
Diálogos 

(Im)Pertinentes 
Mesa Redonda 

Simpósio 
Simpósio Ciência e Prof. 

Conferências 
Conversando Sobre 

Como eu faço 
Comunicação Oral 

Oficinas 
Diálogos 

(Im)Pertinentes 
Mesa Redonda 

Simpósio 
Simpósio Ciência e Prof. 

Conferências 
Conversando Sobre 

Como eu faço 
Comunicação Oral 

12h30 - 
14h 

ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO 

14h - 
16h 

Credenciamento 

Oficinas 
Diálogos 

(Im)Pertinentes 
Mesa Redonda 

Simpósio 
Simpósio Ciência e Prof. 

Conferências 
Conversando Sobre 

Como eu faço 
Comunicação Oral 

Oficinas 
Diálogos 

(Im)Pertinentes 
Mesa Redonda 

Simpósio 
Simpósio Ciência e Prof. 

Conferências 
Conversando Sobre 

Como eu faço 
Comunicação Oral 

Oficinas 
Diálogos 

(Im)Pertinentes 
Mesa Redonda 

Simpósio 
Simpósio Ciência e Prof. 

Conferências 
Conversando Sobre 

Como eu faço 
Comunicação Oral 

Oficinas 
Diálogos 

(Im)Pertinentes 
Mesa Redonda 

Simpósio 
Simpósio Ciência e Prof. 

Conferências 
Conversando Sobre 

Como eu faço 
Comunicação Oral 

16h - 
17h30 

Credenciamento 
Pôsteres 

Lançamento de Livros 
Pôsteres 

Lançamento de Livros 
Pôsteres 

Lançamento de Livros 
Pôsteres 

Lançamento de Livros 

17h30 - 
19h30 

Cerimônia de 
Abertura 

Simpósio Magno  
Ciência e Profissão 

Simpósio Magno  
Ciência e Profissão 

Simpósio Magno  
Ciência e Profissão 

Cerimônia de 
Encerramento  

(*)Minicursos: Após a inscrição no minicurso, será gerado um boleto específico para esta atividade. 
Em breve informações sobre carga horária e custos. 
 

 
EIXO I A psicologia e a superação das desigualdades no acesso e qualidade da formação em 

psicologia: A formação em Psicologia no cenário contemporâneo. A construção de projetos 
que vislumbrem os avanços da prática profissional, os desafios nacionais e regionais e as 
políticas de acesso e permanência. 

EIXO II Práticas profissionais da psicologia em contextos sem muros: Reconhecimento dos avanços 
no desenvolvimento de práticas inovadoras, orientadas por uma ciência laica, tendo como 
desafio desenvolver modos de atuação que considerem as agendas sociais presentes nos 
lugares em que a psicologia atua, de modo a promover a desconstrução de paradigmas 
dominantes, tradicionais e conservadores. 

EIXO III A psicologia e os desafios da intersetorialidade nas políticas públicas: Reconhecimento do 
avanço das políticas públicas na direção da promoção e garantia de direitos, mas também de 
entraves que permanecem. Um dos desafios é superar a perspectiva setorial, em direção a 
maior interconectividade nas políticas públicas de garantia de direitos. 
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2) PROCESSOS 

 

 Processos de Acolhimento 

 Processos de Acompanhamento  

 Processos de Avaliação (avaliação psicológica de indivíduos; avaliação para diagnósticos 
institucionais e sociais; avaliação de aprendizagem; avaliação por competências) 

 Processos de Comunicação  

 Processos Culturais (produções culturais) 

 Processos Educativos (formação/orientação de professores; planejamento educacional; 
elaboração de projetos educacionais; atuação/intervenção em contextos educativos formais e 
não formais; avaliação de processos educativos; orientação profissional/vocacional; 
planejamento e acompanhamento de medidas socioeducativas) 

 Processos Formativos (formação de profissionais e trabalhadores de diferentes áreas) 

 Processos Formativos de Psicólogos (formação de psicólogos em nível de graduação, pós-
graduação, especialização) 

 Processos Grupais (desenvolvimento de grupos em situações diversas; condução de dinâmicas 
de grupo; avaliação de processos grupais) 

 Processos de Mobilização Social (organização de coletivos para atividades de participação 
social; desenvolvimento comunitário) 

 Processos Organizativos (trabalho formal, organizacional, trabalho no campo, trabalho 
informal, trabalho em cooperativas, sindicatos) 

 Processos de Orientação e Aconselhamento 

 Processos de Planejamento e Gestão Pública (identificação e avaliação de demandas; 
elaboração e avaliação de planos de ação; atuação na gestão pública) 

 Processos Terapêuticos 

 Processos Investigativos (pesquisa, trabalhos teóricos e empíricos) 
 
 

3) ÁREAS 
 

 Assistência Social 

 Avaliação, Métodos e Medidas em Psicologia 

 Bases Biológicas do Comportamento 

 Comunicação Social 

 Desastres 

 Direitos Humanos 

 Educação Especial 

 Ética e Bioética 

 Formação em Psicologia 

 História e Epistemologia da Psicologia 

 Mobilidade Urbana e Trânsito 

 Neuropsicologia 

 Políticas Públicas 

 Psicologia Ambiental 

 Psicologia Animal e Comparativa 

 Psicologia Clínica 

 Psicologia Comunitária 

 Psicologia da Aprendizagem e Cognição 
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 Psicologia do Desenvolvimento 

 Psicologia do Esporte 

 Psicologia e Saúde 

 Psicologia Escolar e Educacional 

 Psicologia Hospitalar 

 Psicologia Jurídica 

 Psicologia Organizacional 

 Psicologia Política 

 Psicologia Social 

 Psicologia Social do Trabalho 
 
 

4) PRAZOS PARA ENVIO DE DE PROPOSTAS PELOS CONSELHOS REGIONAIS 
 

Tipo da Atividade 

Prazo para envio  
das propostas de acordo 

com  
o item 6 

Conferências 30 de março 

Simpósio Ciência e Profissão 30 de março 

Minicursos 30 de março 

Mesas Redondas 30 de março 

Simpósios 30 de março 

 

Tipo da Atividade 
Prazo para envio  

das propostas de acordo com  
o item 6  

Como eu faço... 10 de abril 

Conversando sobre... 10 de abril 

Oficinas 10 de abril 

 
 

5) FORMA DE ENVIO DAS PROPOSTAS 
 
As inscrições dos trabalhos dos Conselhos Regionais deverão ser realizadas através do Conselho 

Federal de Psicologia.  
Seguem algumas orientações para envio de trabalhos:  
1. Cada Regional ficará responsável pela articulação de propostas e custeio de pagamento de 

taxa de inscrição e viagens dos autores de suas propostas. 
2. As propostas deverão ser enviadas com todos os dados do formulário preenchido, incluindo os 

resumos. 
3. Todos os autores das propostas deverão estar inscritos na ferramenta de inscrição on-line do 

congresso. 
4. As propostas deverão ser enviadas para a Assistente Técnica Mariana Veras 

(mariana.veras@cfp.org.br) até a data acima indicada. 
5. As propostas enviadas pelos Regionais serão apreciadas e endossadas na plenária do CFP.  

mailto:mariana.veras@cfp.org.br
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6. As propostas enviadas pelos Regionais não serão encaminhadas aos pareceristas do congresso, 
ficando sob responsabilidade de cada conselho o conteúdo, o modo de exposição e o teor 
ético. 

7. O CFP ficará responsável pelo envio das propostas para o Congresso nas datas definidas. 
8. Cada convidado deverá apresentar, no mínimo, dois trabalhos. 
9. PRIORIZAR atividades que podem ser propostas exclusivamente por entidades do FENPB, 

como: Conferências, Simpósios Ciência e Profissão e minicursos. 
 

 
6) DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS:  

 
 

- CONFERÊNCIAS: Apresentação individual sobre tema específico realizado por profissionais 
especializados no assunto. Atividade proposta somente pelas entidades do FENPB.  

 
Dados necessários para inscrição de Conferências:  

Nome do autor: 
Instituição de origem do autor: 
Financiador: 
 

Título da Conferência:  
Eixo: 
Processo: 
Área:  
Palavras chave (3): (a lista será oferecida automaticamente no formulário de inscrição) 
Resumo do Trabalho: (mínimo 150 palavras – máximo 250 palavras) 

 
- SIMPÓSIO CIÊNCIA E PROFISSÃO: Reúne 3 (três) pesquisadores e profissionais que debatem um 

processo de trabalho, ressaltando aspectos do conhecimento e da prática profissional, com duas 
horas de duração. As propostas deverão garantir a discussão sobre Ciência e Profissão. O 
Coordenador pode ser um dos autores ou uma quarta pessoa. Atividade proposta pela Comissão 
Científica e pelas entidades do FENPB.  

 
Dados necessários para inscrição de Simpósio Ciência e Profissão:  

Nome do Coordenador: 
Instituição de Origem do coordenador: 
Financiador do coordenador: 
Título do Simpósio Ciência e Profissão: 
Eixo: 
Processo: 
Área: 
Palavras chave (3): (a lista será oferecida automaticamente no formulário de inscrição) 
Resumo do Trabalho: (mínimo 150 palavras – máximo 250 palavras) 
 

Nome do Autor 1: 
Instituição de origem Autor 1: 
Financiador do Autor 1: 
Coautor1 (se houver): 
Instituição de origem Coautor1 (se houver): 
Financiador do Coautor1 (se houver): 
Coautor2 (se houver): 
Instituição de origem Coautor2 (se houver): 
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Financiador do Coautor2 (se houver): 
Título da Fala do Autor 1: 
Resumo Autor 1: (mínimo 150 palavras – máximo 250 palavras) 
 

Nome do Autor 2: 
Instituição de origem Autor 2: 
Financiador do Autor 2: 
Coautor1 (se houver): 
Instituição de origem Coautor1 (se houver): 
Financiador do Coautor1 (se houver): 
Coautor2 (se houver): 
Instituição de origem Coautor2 (se houver): 
Financiador do Coautor2 (se houver): 
Título da Fala do Autor 2: 
Resumo Autor 2: (mínimo 150 palavras – máximo 250 palavras) 
 

Nome do Autor 3: 
Instituição de origem Autor 3: 
Financiador do Autor 3: 
Coautor1 (se houver): 
Instituição de origem Coautor1 (se houver): 
Financiador do Coautor1 (se houver): 
Coautor2 (se houver): 
Instituição de origem Coautor2 (se houver): 
Financiador do Coautor2 (se houver): 
Título da Fala do Autor 3: 
Resumo Autor 3: (mínimo 150 palavras – máximo 250 palavras) 

 
- MINICURSOS: Os cursos poderão ser de 4 e 8 horas. Os professores ou profissionais deverão ser 

convidados pelas entidades.  Atividade proposta somente pelas entidades do FENPB.  
 
Dados necessários para inscrição de Minicursos:  

Nome do autor: 
Instituição de origem: 
Financiador do autor: 
               

Título do Minicurso: 
Eixo: 
Processo: 
Área:  
Palavras chave (3): (a lista será oferecida automaticamente no formulário de inscrição) 
Resumo do Trabalho: (mínimo 300 palavras – máximo 500 palavras). O resumo deverá conter: 
Conteúdo, Recursos didáticos, Bibliografia, Objetivo e Principais tópicos. 
 

Nome do Autor 1: 
Instituição de origem Autor 1: 
Financiador do Autor 1: 
Nome do Autor 2: 
Instituição de origem Autor 2: 
Financiador do Autor 2: 
Nome do Autor 3: 
Instituição de origem Autor 3: 
Financiador do Autor 3: 
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Nome do Autor 4: 
Instituição de origem Autor 4: 
Financiador do Autor 4: 
 

- COMO EU FAÇO...: Relato de experiência/prática realizada por profissional especializado sobre um 
processo de trabalho, enfocando, de modo mais informal, a metodologia, procedimento e técnicas 
utilizadas. Atividade proposta por participantes do congresso e pelas entidades do FENPB. 

a) O autor responsável pela inscrição da atividade deverá indicar o número de autores para 
seu trabalho (máximo 05 autores – devendo 1 dos autores ser responsável pela 
apresentação do trabalho). 

b) Cada sessão de como eu faço, terá duas horas de duração e reunirá 3 trabalhos definidos 
pela Comissão Científica. Cada trabalho terá 20 minutos para apresentação e a sessão 
deverá garantir 1h para debate com o público. 

c) O trabalho só poderá ser inscrito após a inscrição pessoal e pagamento da taxa de inscrição 
do autor responsável pela apresentação. Lembramos que os outros autores deverão 
efetuar o pagamento da taxa de inscrição SOMENTE se forem participar do congresso. 

d) Nos certificados constarão os nomes de todos os autores inscritos no formulário. 
e) O título do trabalho no momento da apresentação deverá ser idêntico ao título do resumo 

submetido para avaliação. 
 
Dados para inscrição de Como eu faço...:  

Nome do primeiro autor: 
Instituição de origem do primeiro autor: 
Financiador do primeiro autor: 
 

Título do Como eu faço...: 
Eixo: 
Processo: 
Área:  
Palavras chave (3): (a lista será oferecida automaticamente no formulário de inscrição) 
Resumo do Trabalho: (mínimo 150 palavras – máximo 250 palavras) 
 

Nome do Coautor 1: 
Instituição de origem Coautor 1: 
Financiador do Coautor 1: 
Nome do Coautor 2: 
Instituição de origem Coautor 2: 
Financiador do Coautor 2: 
Nome do Coautor 3: 
Instituição de origem Coautor 3: 
Financiador do Coautor 3: 
Nome do Coautor 4: 
Instituição de origem Coautor 4: 
Financiador do Coautor 4: 

 
- CONVERSANDO SOBRE...: Discussão sobre uma temática e/ou processo de trabalho realizado de modo 

mais informal por profissional especializado no assunto. Poderá versar sobre: tema teórico-
conceitual, pesquisa, formação em Psicologia, publicações científicas e temas emergentes. 
Atividade proposta por participantes do congresso e pelas entidades do FENPB. 

a) O autor responsável pela inscrição da atividade deverá indicar o número de autores para 
seu trabalho (máximo 05 autores – devendo 1 dos autores ser responsável pela 
apresentação do trabalho). 
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b) Cada sessão de conversando sobre, terá duas horas de duração e reunirá 3 trabalhos 
definidos pela Comissão Científica. Cada trabalho terá 20 minutos para apresentação e a 
sessão deverá garantir 1h para debate com o público. 

c) O trabalho só poderá ser inscrito após a inscrição pessoal e pagamento da taxa de inscrição 
do autor responsável pela apresentação. Lembramos que os outros autores deverão 
efetuar o pagamento da taxa de inscrição SOMENTE se forem participar do congresso. 

d) Nos certificados constarão os nomes de todos os autores inscritos no formulário. 
e) O título do trabalho no momento da apresentação deverá ser idêntico ao título do resumo 

submetido para avaliação. 
 
Dados necessários para inscrição de Conversando Sobre...:  

Nome do primeiro autor: 
Instituição de origem do primeiro autor: 
Financiador do primeiro autor: 
 

Título do Conversando Sobre...: 
Eixo: 
Processo: 
Área:  
Palavras chave (3): (a lista será oferecida automaticamente no formulário de inscrição) 
Resumo do Trabalho: (mínimo 150 palavras – máximo 250 palavras) 
 

Nome do Coautor 1: 
Instituição de origem Coautor 1: 
Financiador do Coautor 1: 
Nome do Coautor 2: 
Instituição de origem Coautor 2: 
Financiador do Coautor 2: 
Nome do Coautor 3: 
Instituição de origem Coautor 3: 
Financiador do Coautor 3: 
Nome do Coautor 4: 
Instituição de origem Coautor 4: 
Financiador do Coautor 4: 

 
- MESA-REDONDA: Reúne 3 (três) pesquisadores e/ou profissionais que debatem uma mesma temática 

e/ou processo de trabalho, a partir de visões teóricas diferentes ou diferentes experiências. O 
Coordenador pode ser um dos autores ou uma quarta pessoa. Atividade proposta por participantes 
do congresso e pelas entidades do FENPB. 

a) Cada Mesa Redonda deverá ser composta por 01 coordenador e 03 autores, devendo ser 
informada a instituição de origem e financiador de cada autor. 

b) No formulário de inscrição, o autor poderá informar se há coautoria de sua fala (opcional). 
Cada fala poderá ter até mais 2 coautores que precisarão estar inscritos no sistema do 
congresso. 

c) Cada Mesa Redonda deverá ter duas horas de duração, sendo 30 minutos para cada 
apresentação e 30 minutos para debate com o público. 

d) Todos os campos do formulário deverão ser preenchidos. 
e) As propostas de mesa redonda deverão ser inscritas sempre pelo coordenador. 
f) Caso o coordenador da mesa redonda também tenha apresentação de trabalho na mesma 

sessão, ele deverá ser cadastrado como 1º autor.  
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g) O trabalho só poderá ser inscrito após a inscrição pessoal e pagamento, da taxa de inscrição 
de todos os autores da mesa. Lembramos que os coautores deverão efetuar o pagamento da 
taxa de inscrição SOMENTE se forem participar do congresso. 

h) Nos certificados constarão os nomes de todos os autores e coautores inscritos no formulário. 
 
Dados para inscrição de Mesa Redonda:  

Nome do Coordenador: 
Instituição de Origem do coordenador: 
Financiador do coordenador: 
Título da Mesa Redonda: 
Eixo: 
Processo: 
Área: 
Palavras chave (3): (a lista será oferecida automaticamente no formulário de inscrição) 
Resumo do Trabalho: (mínimo 150 palavras – máximo 250 palavras) 
 

Nome do Autor 1: 
Instituição de origem Autor 1: 
Financiador do Autor 1: 
Coautor1 (se houver): 
Instituição de origem Coautor1 (se houver): 
Financiador do Coautor1 (se houver): 
Coautor2 (se houver): 
Instituição de origem Coautor2 (se houver): 
Financiador do Coautor2 (se houver): 
Título da Fala do Autor 1: 
Resumo Autor 1: (mínimo 150 palavras – máximo 250 palavras) 
 

Nome do Autor 2: 
Instituição de origem Autor 2: 
Financiador do Autor 2: 
Coautor1 (se houver): 
Instituição de origem Coautor1 (se houver): 
Financiador do Coautor1 (se houver): 
Coautor2 (se houver): 
Instituição de origem Coautor2 (se houver): 
Financiador do Coautor2 (se houver): 
Título da Fala do Autor 2: 
Resumo Autor 2: (mínimo 150 palavras – máximo 250 palavras) 
 

Nome do Autor 3: 
Instituição de origem Autor 3: 
Financiador do Autor 3: 
Coautor1 (se houver): 
Instituição de origem Coautor1 (se houver): 
Financiador do Coautor1 (se houver): 
Coautor2 (se houver): 
Instituição de origem Coautor2 (se houver): 
Financiador do Coautor2 (se houver): 
Título da Fala do Autor 3: 
Resumo Autor 3: (mínimo 150 palavras – máximo 250 palavras) 
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- SIMPÓSIO: Reúne 3 (três) pesquisadores e/ou profissionais que debatem uma mesma temática e/ou 
processo de trabalho com a mesma visão teórica, ressaltando seus diferentes aspectos. O 
Coordenador pode ser um dos autores ou uma quarta pessoa. Atividade proposta por participantes 
do congresso e pelas entidades do FENPB. 

a) Cada Simpósio deverá ser composto por 01 coordenador e 03 autores, devendo ser 
informada a instituição de origem e financiador de cada autor. 

b) No formulário de inscrição, o autor poderá informar se há coautoria de sua fala (opcional). 
Cada fala poderá ter até mais 2 coautores que precisarão estar inscritos no sistema do 
congresso. 

c) Cada Simpósio deverá ter duas horas de duração, sendo 30 minutos para cada apresentação 
e 30 minutos para debate com o público. 

d) Todos os campos do formulário deverão ser preenchidos. 
e) As propostas de simpósios deverão ser inscritas sempre pelo coordenador. 
f) Caso o coordenador do simpósio também tenha apresentação de trabalho na mesma sessão, 

ele deverá ser cadastrado como 1º autor.  
g) O trabalho só poderá ser inscrito após a inscrição pessoal e pagamento da taxa de inscrição 

de todos os autores do simpósio. Lembramos que os coautores deverão efetuar o pagamento 
da taxa de inscrição SOMENTE se forem participar do congresso. 

h) Nos certificados constarão os nomes de todos os autores e coautores inscritos no formulário. 
 

Dados para inscrição de Simpósio:  
Nome do Coordenador: 
Instituição de Origem do coordenador: 
Financiador do coordenador: 
Título do Simpósio: 
Eixo: 
Processo: 
Área: 
Palavras chave (3): (a lista será oferecida automaticamente no formulário de inscrição) 
Resumo do Trabalho: (mínimo 150 palavras – máximo 250 palavras) 
 

Nome do Autor 1: 
Instituição de origem Autor 1: 
Financiador do Autor 1: 
Coautor1 (se houver): 
Instituição de origem Coautor1 (se houver): 
Financiador do Coautor1 (se houver): 
Coautor2 (se houver): 
Instituição de origem Coautor2 (se houver): 
Financiador do Coautor2 (se houver): 
Título da Fala do Autor 1: 
Resumo Autor 1: (mínimo 150 palavras – máximo 250 palavras) 
 

Nome do Autor 2: 
Instituição de origem Autor 2: 
Financiador do Autor 2: 
Coautor1 (se houver): 
Instituição de origem Coautor1 (se houver): 
Financiador do Coautor1 (se houver): 
Coautor2 (se houver): 
Instituição de origem Coautor2 (se houver): 
Financiador do Coautor2 (se houver): 
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Título da Fala do Autor 2: 
Resumo Autor 2: (mínimo 150 palavras – máximo 250 palavras) 
 

Nome do Autor 3: 
Instituição de origem Autor 3: 
Financiador do Autor 3: 
Coautor1 (se houver): 
Instituição de origem Coautor1 (se houver): 
Financiador do Coautor1 (se houver): 
Coautor2 (se houver): 
Instituição de origem Coautor2 (se houver): 
Financiador do Coautor2 (se houver): 
Título da Fala do Autor 3: 
Resumo Autor 3: (mínimo 150 palavras – máximo 250 palavras) 
palavras) 

 
- OFICINAS: Atividade prática com o teor de "ensinar a fazer". Os participantes deverão se inscrever no 

dia da atividade, só sendo permitida a participação sem inscrição, caso o número de inscritos não 
atinja o limite estabelecido pelo autor. Atividade proposta somente pelas entidades do FENPB. 

a) O autor responsável pela inscrição da atividade deverá indicar o número de autores para 
seu trabalho (máximo 05 autores – devendo 1 dos autores ser responsável pela 
apresentação da oficina). 

b) Cada oficina terá duas horas de duração. 
c) O trabalho só poderá ser inscrito após a inscrição pessoal e pagamento da taxa de inscrição 

do autor responsável pela apresentação. Lembramos que os outros autores deverão 
efetuar o pagamento da taxa de inscrição SOMENTE se forem participar do congresso. 

d) Nos certificados constarão os nomes de todos os autores inscritos no formulário. 
e) O título da oficina no momento da apresentação deverá ser idêntico ao título do resumo 

submetido para avaliação. 
 

Dados para inscrição da Oficina:  
Nome do autor: 
Instituição de origem: 
Financiador: 
 

Título da Oficina: 
Eixo: 
Processo: 
Área:  
Palavras chave (3): (a lista será oferecida automaticamente no formulário de inscrição) 
Resumo do Trabalho: (mínimo 150 palavras – máximo 250 palavras) 
 

Nome do Autor 1: 
Instituição de origem Autor 1: 
Financiador do Autor 1: 
Nome do Autor 2: 
Instituição de origem Autor 2: 
Financiador do Autor 2: 
Nome do Autor 3: 
Instituição de origem Autor 3: 
Financiador do Autor 3: 
Nome do Autor 4: 
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Instituição de origem Autor 4: 
Financiador do Autor 4: 

 
 
 


