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A Sociedade Interamericana de Psicologia (SIP) convoca os estudantes de graduação e de pós-graduação 
para concorrer aos Prêmios Estudantís de Investigação em Psicologia, ano 2013. Estes Prêmios são 
outorgados durante cada Congresso Interamericano de Psicologia. Os próximos serão outorgados na 
Sessão Inaugural do XXXIV Congresso Interamericano de Psicologia, que terá lugar na Cidade de 
Brasilia, Brasil, de 15 de julho a 19 de julho, 2013. 
 
 

BASES PARA A APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
 
O trabalho deve ter sido realizado durante os estudos de graduação ou de pós-graduação e estar redigido 
em um dos 4 idiomas oficiais da SIP: espanhol, inglês, português, francês.  
1. O prêmio pode ser concedido a um ou mais de um estudante. Os/as autores/as deverão demonstrar 

que são estudantes no momento em que apresentarem os trabalhos. Se um professor/a figurar entre 
os/as autores, somente terá o papel de assessor/a e seu nome deverá aparecer no final da lista de 
autores.  

2. Inicialmente deverá ser apresentado um resumo que pode conter até 1.000 palavras, sem incluir 
tabelas, gráficos ou referências bibliográficas. Posteriormente os/as autores/as dos trabalhos pré-
selecionados deverão apresentar uma versão ampla, que contenha até 10.000 palavras; nessa versão 
podem incluir tabelas, gráficos e outros elementos utilizados. Deverão incluir as referências 
bibliográficas correspondentes ao texto apresentado. 

3. Ambas as versões (resumo inicial e versão ampla) deverão estar em letra Times New Roman tamanho 
11, espaço duplo e seguindo as normas utilizadas na Revista Interamericana de Psicologia que sejam 
aplicáveis a esse tipo de trabalho (acrescenta-se a esta mensagem o que está disponível na página 
http://www.psicorip.org/, faça o link com “Editorial policy” e o link com “política editorial e 
instruções”).   

4. A primeira página do trabalho só deverá indicar o título do mesmo: não deve conter o nome do/a 
autor/a. 

5. Nos dois os casos (apresentação do resumo e versão ampla) o trabalho deve ser enviado ao endereço 
eletrônico carlosz@usf.edu.  

6. Os resumos devem estar acompanhados de: 
a) A ficha de inscrição, disponível em  www.sipsych.org o carlosz@usf.edu. 
b) Comprovante oficial e escrito de matrícula vigente em um programa de graduação ou de pós-

graduação em Psicologia, entre janeiro 2010 e dezembro de 2012, emitido pela instituição 
acadêmica onde realizou seus estudos.  

c) Comprovante de que é membro da SIP ou carta de recomendação de um membro ativo da SIP. 
7. Os/as autores/as, para receberem o prêmio, deverão inscrever-se como membros da SIP, caso ainda 

não o sejam. Poderão fazer isso através do site  www.sipsych.org. 
 

 

         Sociedad Interamericana de Psicología 
 

- Interamerican Society of Psychology
- Sociedade Interamericana de Psicologia
- Société Interaméricaine de Psychologie



 
 

DESCRIÇÃO DOS PRÊMIOS 
 

1. Entrega de um certificado de reconhecimento na Sessão de Abertura do XXXIV Congresso 
Interamericano de Psicologia a cada vencedor/a. 

2. Apresentação oral dos trabalhos vencedores, durante o referido Congresso. 
3. Convite para submeter os trabalhos à Revista Interamericana de Psicologia para publicação, seguindo 

o processo editorial de avaliação por pares.   
4. Um premio de quatrocentos dólares (US $400.00) para o trabalho vencedor da graduação e outro 

premio de quatrocentos dólares (US $400.00) para o da pós-graduação. 
 

Participantes 
 
Podem participar todos os trabalhos de estudantes de graduação e de pós-graduação de qualquer país 
das Américas ou de concluintes de um dos programas entre janiero 2010 e dezembro de 2012. Os/as 
autores/as só podem enviar um (1) trabalho, o que significa que seu nome só pode aparecer em um 
trabalho. 
 
 
 

AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 
 
Os trabalhos serão avaliados pelos/as integrantes da Comissão do Prêmio Estudantil, que é nomeada 
pela Mesa Diretiva da SIP. A Comissão avaliará os resumos apresentados e selecionará aqueles que 
considerar como melhores, de acordo com critérios acadêmicos internos. Posteriormente os/as 
autores/as dos trabalhos pré-selecionados deverão apresentar uma versão ampla do mesmo. A 
avaliação, tanto dos resumos quanto das versões amplas, será feita sem conhecimento dos nomes 
dos/as autores/as, da Instituição ou do País de procedência, utilizando os seguintes critérios:  

 
1. Originalidade e contribuição para o avanço da Psicologia. 
2. Pertinência do problema. 
3. Clareza conceitual. 
4. Adequação do método à definição e estudo do problema. 
5. Qualidade e uso da informação coletada (documentos, dados estatísticos, 

instrumentos, e outros aspectos pertinentes). 
6. Conclusões coerentes a partir da informação utilizada. 
7. Impacto social. 
8. Adequada citação das fontes utilizadas e atualidade e relevância das mesmas. 
9. Adequação às normas de publicação da Revista Interamericana de Psicologia. 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
 

PRÊMIOS ESTUDANTÍS  
GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 2013 

 
INFORMAÇÃO E ENVIO DE RESUMOS: 

 

  

Carlos Zalaquett, Ph.D. 
Executive Secretary for USA and Canada 

Student Awards SIP 
 
 

E-Mail: carlosz@usf.edu  
 

 
DATA LIMITE PARA RECEBER OS RESUMOS INICIAIS 

 

15 de dezembro de 2012 
 

DATA LIMITE PARA RECEBER AS VERSÕES AMPLAS 
 

28 de fevereiro de 2013 
 

Para informação adicional pode comunicar-se  
com a Secretaria Central da SIP  

 
Secretária Geral 

Dra. Yarimar Rosa-Rodriguez 
San Juan, Puerto Rico 

sip.oficinacentral@upr.edu 
 
 

www.sipsych.org 
 

 
 

 


