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Condições de apresentação 

O tema é de livre escolha do autor. 
a) Haverá um só ganhador e cada autor só pode apresentar um único 
trabalho. O prêmio será outorgado na sessão de abertura do 
Congresso.  
b) Os artigos apresentados deverão ser inéditos.  
c) Não poderão ser enviados simultaneamente para publicação em 
nenhum outro meio gráf i co ou v i r tua l . Por razões de 
confidencialidade, tampouco poderá ser enviado para participar dos 
eixos temáticos do Congresso Fepal.  
d) Não podem infringir normas éticas. Os autores tomarão todos os 
cuidados necessários a fim de proteger a identidade dos pacientes 
mencionados nos relatos clínicos. Qualquer violação dessas regras 
que impliquem ações legais será de responsabilidade exclusiva do 
autor. 
e) Os conceitos emitidos serão de inteira responsabilidade do autor.  
f) Procedimentos para a avaliação:  
Cada trabalho apresentado será avaliado por meio de critérios 
normatizados por, um mínimo, de três membros de um comitê de 
leitores convocado para este fim.  
Os integrantes do  comitê  de avaliação não poderão  enviar trabalhos  
para concorrer ao  prêmio.  
Os trabalhos apresentados não serão avaliados por membros da 
mesma Sociedade do autor. 
g) A FEPAL divulgará as regras e condições para concorrer ao  prêmio 
Psicanálise e Liberdade  a todos os membros, candidatos e 
sociedades componentes da FEPAL.  
 Características dos originais 

A extensão máxima permitida para cada artigo é de 15 a 20 
páginas com espaço simples (incluindo a bibliografia). O 
resumo deverá ter um mínimo de 150 palavras, e um máximo  de 
200 palavras, e deve  comunicar ao leitor potencial,  as ideias e 
hipóteses principais expressadas pelo autor no corpo do trabalho. 

 Modos de envio e características dos trabalhos 



Os trabalhos serão remetidos via e-mail, acompanhados pelo envio 
de um formulário de autorização para sua publicação com a 
assinatura escaneada do autor. 
 
            Envio por e-mail a: premiosfepal@gmail.com  
Os trabalhos poderão ser escritos em português ou em espanhol. 
Deverão ter a  seguinte estrutura: prêmio a que se postula, título, 
resumo em espanhol, português e inglês, três a cinco descritores e 
referencias bibliográficas. Os descritores deverão ser tomados do 
Tesauro de Psicoanalises de lá Associação Psicoanalitica Argentina. 
Ver Tesauro no site da Biblioteca Virtual da América Latina: http://
www.bivipsil.org/, botón"Tesauro"y lego "Ver Tesauro".  
O trabalho deverá ser anexado e enviado em arquivo Word, 
UM SÓ ARQUIVO que contenha o trabalho, os resumos, os 
descritores e bibliografia. Não se aceitarão arquivos separados. No 
mesmo e-mail, em outro arquivo anexo, o formulário de 
autorização de publicação com a assinatura escaneada.  
Na primeira página do trabalho se incluirá: Prêmio Psicoanálisis 
y Libertad, título do trabalho e pseudônimo. Se deve suprimir no 
texto e na bibliografia qualquer dado que possa identificar o autor. Os 
textos deverão estar escritos em corpo 12, Arial, espaço 
simples.  
No corpo do e-mail, os dados pessoais devem conter: a) Nome do 
autor b) A sociedade a que pertence c) Endereço de E-mail d) 
Telefone 

 
Os trabalhos que não cumprirem com todos os requisitos 
serão desclassificados.  
O Coordenador do Prêmio não manterá contato algum com os 
autores via correio eletrônico, nem por outro meio de 
comunicação.  
O prêmio consiste em: 

-Um diploma de reconhecimento ao mérito pela contribuição 
significativa para o desenvolvimento da psicanálise. Nele figurará o 
nome do autor, o título do trabalho e as assinaturas do Presidente da 
FEPAL e do Dr. Moisés Lemlij. 
-A soma de U$S 3.000 (três mil dólares americanos) 

- Sua publicação na Calibán- Revista Latino americana de 
Psicanálise, publicação oficial da Fepal. 
 
Referências bibliográficas 

mailto:premiosfepal@gmail.com
http://www.bivipsil.org/
http://fepal.org/nuevo/images/FORMUL%25C3%2581RIO%2520DE%2520AUTORIZA%25C3%2587%25C3%2583O.doc


As referencias se mencionarão duas vezes: no corpo do texto e numa 
lista ao final do artigo. deverão ser incluídos todos os dados de 
referencia das publicações citadas, tendo especial cuidado de 
esclarecer quando se trata de citações de outros autores, em que as 
mesmas sejam fieis ao texto original.  
A bibliografia e as citações bibliográficas se ajustarão às normas 
internacionais da American Psychological Association.   As instruções 
poderão ser  encontradas no Portal da Biblioteca Virtual de Psicanálise 
da América Latina em http://www.bivipsi.org na seção "Guias para o 
usuário" "Normas para citar bibliografia". Ou pode ser visto e/ou 
baixado em 

http://www.bivipsi.org/bvs/documentos/instructivo_citas.pdf 
 
O prazo máximo e improrrogável para a apresentação dos trabalhos é 31 
de Março de 2018, às 23.59 hs.    (Uruguai – UTC -3)   

http://www.bivipsi.org
http://www.bivipsi.org/bvs/documentos/instructivo_citas.pdf

