
 
 

 
 

EDITAL CRP-MA Nº01/2022 PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS  

A presidente do Conselho Regional de Psicologia do Maranhão (22ª Região), 

no uso de suas atribuições, torna pública a chamada para submissão de artigos 

para a publicação de livro, mediante as disposições deste edital. 

1 – APRESENTAÇÃO 

1.1 - O presente edital tem como objetivo divulgar as diretrizes para a 

submissão de artigos, que serão reunidos em um livro, a ser publicado em 

formato digital, sob o título de “Psicologia e Relações Raciais no Maranhão”. 

1.2 - Trata-se de uma proposta com o ensejo de valorizar a produção científica 

e as práticas no exercício da psicologia, por profissionais que atuam no 

Maranhão e que apresentem contribuições para um fazer psicológico 

antirracista, compromissado em promover condições dignas de existência para 

a população negra e os povos indígenas. 

1.3 - Esta publicação também será uma edição comemorativa, em alusão a 

dois marcos importantes para nossa categoria profissional: a Regulamentação 

da Psicologia no Brasil em 27 de agosto de 1962 e a publicação da Resolução 

CFP nº 18/2002, que estabelece normas de atuação para as(os) psicólogas(os) 

em relação ao preconceito e à discriminação racial. 

2 – DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 - Ser profissional com registro ativo no Conselho Regional de Psicologia do 

Maranhão; 

2.2 - Estar em situação regular com este Regional, com registro ativo, 

adimplente e sem processos éticos. 



 
 

 
 

3 – DA ORGANIZAÇÃO DO LIVRO 

3.1 - O livro será constituído por artigos que contemplem o tema da Psicologia 

frente às Relações Raciais no Contexto Maranhense, a partir de dois eixos: 

3.1.1 - Trabalhos acadêmicos – trabalhos teóricos inéditos ou artigos derivados 

de trabalhos de conclusão de curso, dissertações ou teses; 

3.1.2 - Práticas profissionais – relatos de experiências ou práxis psicológica. 

3.2 – A Comissão Organizadora do Livro é formada pelos membros a seguir: 

a) Ana Letícia Barbosa Lima – conselheira presidente do CRP-MA e 

coordenadora do Grupo de Trabalho sobre Relações étnico-raciais; 

b) Amanda Santos Pereira de Amorim – analista técnica em Psicologia do 

CRP-MA e membro do Grupo de Trabalho sobre Relações Étnico-raciais; 

c) Francisco Valberto dos Santos Neto – assessor técnico do Centro de 

Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas do CRP-MA 

4 – DA ESTRUTURA DOS ARTIGOS 

4.1 - Os textos enviados deverão seguir as seguintes orientações: 

4.1.1 - Apresentar o mínino 10 e o máximo de 15 páginas; 

4.1.2 - Formatação conforme o padrão ABNT; 

4.1.3 - Utilizar fonte Arial, tamanho 12, alinhamento justificado, espaçamento 

1,5 e margens 2,5; 

4.1.4 - Apresentar obrigatoriamente os seguintes elementos: 

a) Título centralizado; 

b) Nome da(s) autora(s) abaixo do título com texto justificado à direita; 

c) Introdução; 

d) Desenvolvimento em seções; 

e) Considerações finais; 



 
 

 
 

f) Referências. 

5 – DA SUBMISSÃO DOS ARTIGOS 

5.1 - O processo de submissão será feito exclusivamente via Google Forms, 

disponibilizado no link a seguir: bit.ly/selecaoartigoscrpma 

5.2 - No formulário será solicitado:  

5.2.1 - informar nome completo, número de registro no CRP22, um pequeno 

currículo de até 4 linhas, email e telefone; 

5.2.2 - anexar Declaração de Cessão de Direitos Autorais, assinada e em 

formato PDF, cedendo os direitos de publicação do texto enviado (conforme 

modelo em Anexo); 

5.2.3 - anexar o artigo em documento Word; 

5.2.4 - anexar o Parecer do Comitê de Ética, reconhecido pelo Conselho 

Nacional de Saúde na Plataforma Brasil, nos termos das Resoluções CNS Nº 

466/2012 e Nº 510/2016 (somente para os artigos derivados de pesquisas 

envolvendo seres humanos). 

5.3 - Cada autora poderá submeter até dois artigos, de modo individual ou em 

grupo. 

5.4 - Nos artigos com duas ou mais autoras, apenas uma desta realizará a 

inscrição em nome das demais. No entanto, o formulário será preenchido com 

os dados de todas as autoras. 

5.5 - A submissão do texto, bem como a publicação do artigo, não envolverá 

pagamento de taxa ou benefício pecuniário. 

6 – DA SELEÇÃO DOS ARTIGOS 

6.1 - A seleção dos artigos publicados será feita por uma Comissão Científica, 

composta pelos seguintes membros: 

 

https://bit.ly/selecaoartigoscrpma


 
 

 
 

6.1.1 - Ma. Maria de Jesus Moura. http://lattes.cnpq.br/1084426257524141 

6.1.2 - Dra. Maria Áurea Pereira Silva. http://lattes.cnpq.br/5929157352755186  

6.1.3 - Dr. Ramon Luís de Santana Alcântara http://lattes.cnpq.br/1620217203200891  

6.2 - A avaliação terá como ponto norteador a relevância científica e social dos 

trabalhos submetidos. 

6.3 - Serão recusados todos os artigos que não observarem os requisitos 

necessários apresentados neste edital. 

7 – DOS PRAZOS 

7.1 - O período para submissão de artigos será 27 de agosto a 27 de setembro 

de 2022; 

7.2 - A análise da Comissão Avaliadora acontecerá no período de 28 de 

setembro a 18 de outubro de 2022; 

7.3 - O resultado da seleção será divulgado no dia 24 de outubro de 2022, no 

site do CRP-MA; 

7.4 - O lançamento do livro “Psicologia e Relações Raciais no Maranhão” será 

realizado no dia 20 de novembro de 2022, sendo publicado em formato digital 

(disponibilizado para download no site do CRP-MA); 

8 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 - Os recursos financeiros para a publicação do livro serão custeados pelo 

Conselho Federal de Psicologia, conforme projeto aprovado pelo Parecer Nº 

18/2022/SE/CG, 10 de agosto de 2022. 

8.2 - A publicação deverá conter a logomarca do Sistema Conselhos de 

Psicologia e o selo de venda proibida. 

8.3 - A participação nesta seleção requer a aceitação tácita dos termos 

apresentados neste edital, bem como a ciência de que os direitos de 

 

http://lattes.cnpq.br/1084426257524141
http://lattes.cnpq.br/5929157352755186
http://lattes.cnpq.br/1620217203200891


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


 
 

 
 

ANEXO 

CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS E AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO 

 

EU,........................................................................................................................, 

inscrito(a) no Conselho Regional de Psicologia do Maranhão 22ª Região sob nº 

........................................., portador(a) da cédula de identidade 

nº..............................., expedida por.................., pelo presente termo, autorizo o 

CRP-MA, a publicar no livro Psicologia e Relações Raciais no Maranhão o 

trabalho  intitulado “..........................................................................................”, 

de minha autoria, cedendo-lhe, a título gratuito e em caráter definitivo, os 

direitos autorais patrimoniais dela decorrentes. 

Declaro que a obra cedida é de minha autoria e que assumo, portanto, total 

responsabilidade pelo seu conteúdo.  

Autorizo, ainda, a publicação em quaisquer meios e suportes existentes, 

inclusive no site do CRP-MA e demais meios digitais, em formato impresso, 

bem como a comunicação ao público, a edição, a reedição ou a adaptação e a 

distribuição.  

Por ser verdade, firmo o presente e dou fé. 

 

São Luís, ____de ________ de 2022 

__________________________________  

Assinatura 

 

 

 

 

 


