EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PRÊMIO MONOGRÁFICO EM
COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DE NASCIMENTO DO PROFESSOR
HANNS LUDWIG LIPPMANN
O Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), o
Departamento de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUCRio), e o Curso de Psicologia da Universidade Católica de Petrópolis (UCP) instituem o
Prêmio de Monografia Humanismo e Psicologia em comemoração ao centenário de
nascimento do professor Hanns Ludwig Lippmann. O processo seletivo é regido pelo
regulamento publicado neste Edital, conforme abaixo.

1. DO OBJETIVO
O Prêmio de Monografia apresentado neste Edital tem como objetivo celebrar o
centenário de nascimento do professor Hanns Ludwig Lippmann no dia 22 de abril de
2021.

2. DA PARTICIPAÇÃO E DA INSCRIÇÃO
Poderão participar do Processo Seletivo de Monografia Hanns Lippmann: graduados em
Instituição de Ensino Superior (IES) reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e
estudantes de graduação e de pós-graduação de Instituições de Ensino Superior (IES)
recinhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). As inscrições deverão ser realizadas
através do endereço eletrônico premiomonograficohannslippmann@gmail.com contendo
as seguintes informações:
2.1. Nome completo
2.2. Endereço eletrônico e número de telefone celular (com DDD)
2.3. Titulação acadêmica
2.4. Vínculo institucional (quando houver)
2.5. Arquivo no formato PDF contendo a monografia em conformidade com as normas
dispostas no Item 3 - Da Monografia do presente Edital; dispostas abaixo
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2.6. As inscrições deverão ser realizadas até 23h59m (horário de Brasília) do dia oito de
setembro de 2021.
2.7. No ato da inscrição, o/a responsável pela inscrição assume total responsabilidade pela
veracidade das informações fornecidas, bem como pela absoluta conformidade entre a
monografia inscrita e este Edital.
2.8. O responsável pela inscrição assume a responsabilidade, nos termos da lei, pela
originalidade, autenticidade e/ou autoria do material que dispute o prêmio em qualquer
categoria, não respondendo a Comissão Organizadora ou ainda a Comissão Julgadora do
processo seletivo por reclamações de terceiros, a qualquer título e a qualquer tempo.

3. DA MONOGRAFIA
A monografia deverá abordar o tema Humanismo e Psicologia. O trabalho deverá ser
inédito, escrito em língua portuguesa, de autoria individual, sendo vedada toda e qualquer
publicação anterior, total ou parcial, da monografia pela imprensa, por meios digitais, no
formato livro impresso ou ainda como artigo científico publicado em periódico
especializado. A monografia deverá ser elaborada segundo as normas para apresentação
de trabalhos acadêmicos da American Psychological Association (APA versão 7). É
recomendado o emprego de fonte Times New Roman tamanho 12, com espaçamento de
1,5 linhas. O texto da monografia deverá ter de 30 (trinta) a 50 (cinquenta) páginas para
a categoria Estudantes e de 50 (cinquenta) a 100 (cem) páginas para a categoria
Profissionais, incluindo as referências bibliográficas, anexos e tabelas, quando houver. A
primeira folha não deverá ser numerada e a numeração deverá iniciar na segunda folha.
O/a nome do/a autor/a não deverá constar no texto a ser submetido à Comissão Julgadora.
A Folha de Rosto deverá ser enviada em arquivo PDF em separado, informando o nome
do/a autor/a, a que categoria ele/a está se inscrevendo e o título do trabalho. O trabalho
monográfico deverá ser enviado em outro arquivo PDF, no qual devem constar o título e
o texto do trabalho, sem o nome do/a autor/a. Se o/a autor/a for citado/a como referência,
no texto deve constar somente Autor /a 1 e nas referências deve constar Autor/a 1 – a
referência foi omitida no texto.

4. DA SELEÇÃO E DO JULGAMENTO
A seleção e julgamento dos trabalhos serão feitos por uma Comissão Julgadora escolhida
para esse fim, sendo composta por profissionais de notório saber em relação ao tema do
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prêmio monográfico Hanns Lippmann. Os nomes dos integrantes da Comissão Julgadora
serão informados por ocasião da cerimônia de premiação. Serão considerados critérios
para avaliação de cada categoria:
4.1 Originalidade no tratamento do tema
4.2. Qualidade do texto
4.3. Precisão conceitual e metodológica

5. DA COMISSÃO JULGADORA DOS TRABALHOS
Farão parte da Comissão Julgadora:
Profissionais reconhecidos por seu notório saber em relação ao tema do prêmio
monográfico, com titulação acadêmica de Doutor/a, PhD e/ou Livre Docência conferido
por Instituição de Ensino Superior (IES) reconhecida pelo Ministério da Educação
(MEC), indicados pelas instituições proponentes deste Prêmio.

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
6.1. O resultado final do concurso será divulgado aos participantes do processo seletivo
através dos sítios da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro e da Universidade Católica de Petrópolis. Os três finalistas
de cada categoria também serão informados por e-mail em até 72 (setenta e duas) horas
antes da cerimônia de premiação, que ocorrerá em local a ser informado junto com a
divulgação do resultado. O/as primeiro/as colocado/as de cada categoria (Profissionais e
Estudantes) serão anunciado/as durante a cerimônia de premiação.

7. DA PREMIAÇÃO
7.1. O/as primeiro/as colocado/as de cada uma das duas categorias instituídas neste Edital
terão os seus trabalhos monográficos publicados sob os auspícios da Editora da Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) no formato e-book, além de
receberem um Certificado atestando a premiação.
7.2. À/aos segundo/as e terceiro/as colocado/as de cada uma das categorias (Profissionais
e Estudantes) será conferido um Certificado de Menção Honrosa no qual constará a
respectiva classificação.
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8. DO CRONOGRAMA
Inscrições
E-mail resposta para as candidaturas.
Prazo para recurso para as indeferidas
Envio de e-mail para as candidaturas
referendadas
Divulgação do resultado final
Data da cerimônia de premiação

de 26 de abril até 03 de setembro de 2021
18 de setembro
20 de setembro
23 de setembro
5 de novembro de 2021
10 de novembro

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. O não cumprimento pelo/a participante das exigências contidas neste Edital implicará
na imediata e irrecorrível desclassificação do/a candidato/a.
9.2. A inscrição implica na tácita aceitação de todas as condições e normas dispostas neste
Edital.
9.3. Os casos omissos serão avaliados e definidos pela Comissão Organizadora, composta
pelos signatários do presente Edital.
9.4. A comissão organizadora poderá, a qualquer tempo, cancelar o concurso de que trata
este Edital, em razão de caso fortuito ou de força maior e/ou devido a insuficiência do
número de inscrições, a seu critério, sem que isto implique em qualquer direito
indenizatório à/aos candidata/os inscrita/os.

Rio de Janeiro 23 de abril de 2021

Comissão Organizadora
Profª Drª Ingrid de Mello Vorsatz
Representante da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

Prof. Dr. Luís Antônio Monteiro Campos
Representante da Universidade Católica de Petrópolis (UCP)

Prof. Dr. Ricardo Torri de Araújo
Representante da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)
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