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CHAMADA PÚBLICA PARA PUBLICAÇÃO DO LIVRO 

“ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA EM TEMPOS DE PANDEMIA” 

 

O Conselho Regional de Psicologia de Alagoas - CRP 15, através do Centro de Referência em 

Psicologia e Políticas Públicas - CREPOP, anuncia a chamada pública para participação na 

construção do livro sobre a atuação das(os) psicólogas(os) durante a pandemia do COVID-19 

com o objetivo de divulgaras atividades profissionais desenvolvidas no contexto da Psicologia 

nas políticas públicas . 

ORIENTAÇÕES GERAIS: 

Os textos deverão ser encaminhados diretamente ao Conselho Regional de Psicologia 

(crepop@crp15.org.br) até o dia 30/07/2021, com identificação completa do(s) autor(es) e 

acompanhado do link do currículo Lattes no corpo do e-mail. Os trabalhos devem ser 

apresentados no formato de artigo, em Word, em folhas de papel A4 (297 x 210mm), numa única 

face e em espaçamento 1,5 justificado, com margens esquerda e direita de 3 cm, margens 

superior e inferior de 2,5 cm. Devem ser digitados em fonte Times New Roman, tamanho 12 

(doze). As páginas deverão ser numeradas no canto inferior à direita. Os textos podem apresentar 

resultados de trabalhos práticos e/ou de reflexão teórico-metodológica, não ultrapassando 4 

páginas.  

Na primeira página do trabalho devem constar o título do texto e subtítulo em caixa alta, Times 

New Roman 12, negrito e centralizado; dados sobre o(s) autor(es) (nome do autor - em Times 

New Roman 12, centralizado e itálico) com indicação em nota de rodapé do maior título 
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universitário ou, em caso de estudantes, a instituição em que estuda. Deverá constar o resumo em 

português e inglês. Todo o texto deverá seguir as normas mais recentes da ABNT. Notas de 

rodapé e outras quebras do texto devem ser evitadas. Todavia, as notas que se fizerem necessárias 

serão realizadas em rodapé e suas remissões devem ser por números. Não incluir referências 

bibliográficas nas notas de rodapé. As citações deverão ser feitas no corpo do texto. As 

referências bibliográficas são obrigatórias em conformidade com as normas da ABNT.  

Todo os textos enviados devem conter práticas das(os) psicólogas(os) orientadas para a 

psicologia e políticas públicas em saúde, assistência social, educação ou desenvolvimento 

sustentável. Caso o texto entregue não atenda as normas estabelecidas pelo presente edital não 

serão aceitos para avaliação. 
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