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Olá querido(a) autor(a),  

Obrigado pelo seu interesse em enviar os seus textos para nós! 

O Psicologia Acessível recebe textos de Psicólogos e Estudantes de 

Psicologia para análise e possível publicação. 

Para manter a qualidade do conteúdo que oferecemos aos nossos leitores, 

o envio de textos deve seguir algumas padronizações e somente 

analisaremos os textos enviados se eles estiverem de acordo com esses 

itens.  

Então, leia com atenção, tudo bem? 

• O conteúdo deverá estar relacionado com os temas: Psicologia, 

Saúde Mental, Inclusão, Comportamento. 

 

• O texto/artigo deverá ser original (de autoria própria), sendo 

indispensável mencionar fontes e referências caso haja citações, 

bem como informar os devidos links, caso o texto já tenha sido 

publicado em outro site ou blog. 

 

• Não será permitido qualquer tipo de plágio. Quaisquer contestações 

acerca de direitos autorais serão de responsabilidade do autor. 

 

• Ao citar casos clínicos será necessário omitir possíveis dados de 

identificação das pessoas envolvidas, garantindo o sigilo que é de 

nossa responsabilidade ética. Por exemplo: utilizar abreviações como 

“paciente J.S.” ou “Instituição A. e Instituição B.” 

 

• Todos os campos do formulário para envio de textos no blog (Neste 

Link) devem ser preenchidos corretamente, seguindo as orientações 

deste informativo sobre nossas Políticas.  

 

• O título do texto/artigo deve conter, preferencialmente, entre 3 e 

10. Lembre-se de ser criativo com o título, pois ele irá despertar a 

http://wp.me/P52k9r-13K
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curiosidade do leitor. Pense como se você fosse o leitor: você se 

interessaria pelo título de seu texto? Ele te causaria a curiosidade 

de abrir o link e ler o texto completo? Esse é um dos segredos para 

fazer com que mais pessoas tenham acesso ao seu texto, ok? 

 

• Resumo do seu perfil: é um descritivo sobre você que será publicado ao 

final do texto no blog (com dados sobre a formação, área de atuação, 

número de registro profissional, caso formado e pelo menos um dado 

de contato, como e-mail, página, site...) – Veja o exemplo de como seu 

Resumo de Perfil deve ser preenchido: 

 

“Nome do autor” 

(CRP nº) 

Psicóloga(o) Clínica, especialista em Terapia Cognitivo 

Comportamental; 

Formada(o) pela (nome da faculdade), especialista pela (nome da 

Instituição); 

Atende em (Cidade/Estado); 

Observações: (projetos ou outros trabalhos relacionados); 

Contatos: (e-mail, site, página... dados que possam ser divulgados ao 

final do texto aos leitores que desejarem falar com você). 

 

• A análise dos textos será realizada de acordo com os seguintes 

critérios: 

1 – Correção ortográfica e coesão textual; 

2 – Coerência com o tema proposto; 

3 – Linguagem clara e acessível ao público em geral (o foco do 

Psicologia Acessível é chegar até pessoas que se interessam pela 

Psicologia e por seus benefícios, ainda que não sejam profissionais da 

área). 

 

• O texto deve ter um tamanho mínimo de 400 palavras. 
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• Caso o texto seja uma tese (Conclusão de Curso, Mestrado, etc), o 

mesmo deve ser resumido e adaptado para o formato de posts de 

blog/revista eletrônica. Verifique exemplos de nossos posts no blog: 

https://psicologiaacessivel.net/  

• Após análise, caso o texto seja aprovado, o mesmo entrará para a 

agenda de publicações no blog e o autor será informado da data 

prevista da publicação (esta data poderá ser alterada em 

decorrência de eventuais necessidades do blog). Devido a isto, 

sugerimos ao autor se cadastrar em nossa Newsletter (opção “Seguir 

Psicologia Acessível”), assim receberá a notificação precisa de 

quando seu texto for publicado no blog.  

• Nós sempre enviamos feedbacks dos textos, sejam eles aprovados ou 
não para publicação. Caso algum dos textos não seja aprovado, você 
receberá um e-mail nosso com as possíveis alterações necessárias e 
poderá empregá-las em seu texto ou mesmo nos enviar outro no 
lugar. 
 

• O autor deve estar ciente de que seu texto, após aprovado e 

publicado no blog, ficará disponível aos leitores em todas as redes 

sociais e canais de comunicação do Psicologia Acessível.  

• Podem ser realizadas por nossos editores pequenas adequações 

gramaticais, caso sejam necessárias, antes da publicação.  

Para se tornar Colunista Fixo no Psicologia Acessível: 

• O autor deve enviar pelo menos 3 textos (analisados e aprovados 

pelo blog) no período de 30 dias corridos (contados a partir da data 

de envio do primeiro texto). Após se tornar colunista fixo, será 

alinhada a frequência com que enviará os demais textos ao Psicologia 

Acessível, dentre as opções: Semanalmente ou Quinzenalmente ou 

Mensalmente. 

https://psicologiaacessivel.net/
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Importante: 
O Psicologia Acessível não oferece remuneração aos autores pelo envio 
de textos. Acreditamos que, ao colaborar conosco enviando seu 
conteúdo, você tem também a oportunidade de divulgar seu trabalho 
em um canal de grande alcance. 
 
Mantemos nossos contatos à disposição para maiores dúvidas ou 
observações. Aguardamos seu(s) texto(s)!!  
 
Um abraço! 

 
Psicologia Acessível 

psicologiaacessivel@outlook.com 

www.psicologiaacessivel.net 

 

https://psicologiaacessivel.net/

