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Condições de apresentação:       
I- Regulamento:  
a) Cada prêmio consiste em:  
- Um diploma de reconhecimento ao mérito do trabalho, pela contribuição 
significativa para o desenvolvimento da psicanálise. Constarão nele o nome do 
autor, o título do trabalho, e as assinaturas do Presidente e do Coordenador 
Científico da FEPAL.  
- Uma recompensa em dinheiro de U$S 500 (quinhentos dólares norte-
americanos)  
- O trabalho terá sua publicação em Caliban - Revista Latino-Americana de 
Psicanálise, publicação oficial da FEPAL.   
- Haverá somente um prêmio em cada categoria.  Caso dois ou mais 
trabalhos   alcancem a mesma pontuação, o dinheiro do prêmio será dividido 
entre os trabalhos com a mesma nota.  
Cada autor só pode apresentar apenas um  trabalho (diferente) por cada uma 
das categorias de prêmio. Não se pode apresentar um mesmo trabalho em 
duas ou mais categorias de prêmios.  Não se pode apresentar um 
trabalho para prêmio e como tema livre no Congresso da Fepal.  Nestes 
casos serão desclassificados.  
-O prêmio será outorgado na sessão de abertura do Congresso.  
b) Os artigos apresentados para concorrer aos Prêmios da FEPAL deverão ser 
inéditos, excetuando-se  os trabalhos publicados nos anais de congressos, 
simpósios, painéis ou boletins de circulação interna das instituições psicanalíticas 
componentes da FEPAL. 
c) Não poderão ser enviados simultaneamente para sua publicação em nenhum 
outro meio gráfico ou virtual.  Por razões de confidencialidade, tampouco 
poderão ser enviados para participar em algum dos eixos temáticos do 
Congresso da FEPAL.  
d) Os artigos não poderão infringir normas éticas. Os autores deverão tomar 
todos os cuidados necessários a fim de proteger a identidade dos pacientes 
mencionados em relatos clínicos. Qualquer violação destas regras que implique 
ações legais será de responsabilidade exclusiva do autor.  
e) Os conceitos emitidos serão de inteira responsabilidade do autor.  
f) Procedimentos para a avaliação:  
Para cada um dos quatro prêmios a serem outorgados, cada artigo apresentado 
será avaliado por meio de critérios normatizados por, no mínimo, três membros 
de um comitê de avaliadores convocado para este fim.  
 
Os integrantes dos comitês de avaliação não poderão participar dos Prêmios. 
 



Os trabalhos apresentados não serão enviados a jurados membros da mesma 
Sociedade do autor.  
g) A FEPAL divulgará as regras e condições para concorrer aos prêmios a todos 
os membros, candidatos e sociedades componentes da FEPAL.  
Características dos originais  
A extensão máxima admitida para cada artigo é de 8000 palavras (sem incluir 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 deverão remetidos via correio eletrônico (e-mail), acompanhados 
de um formulário de autorização para sua publicação com assinatura do autor 
escaneada, e de um texto com os dados do autor no corpo da mensagem.  

Envio por e-mail a:  premiosfepal@gmail.com   
Os trabalhos poderão ser apresentados escritos em português ou em espanhol.  
Responderão à seguinte estrutura: prêmio a que postula; título; conteúdos; 
resumo em espanhol, português e inglês; três a cinco descritores e 
referências bibliográficas. Os descritores deverão ser tomados do 
Tesauro de Psicoanálisis da Asociación Psicoanalítica Argentina. Ver 
Tesauro no site da Biblioteca Virtual da América Latina: http://www.bivipsil.org , 
clicar no botão “Tesauro” e em  “Ver Tesauro” ” e em seguida “Listado alfabético 
simple”. Pode-se ver diretamente e/ou baixar a listagem alfabética  em http://
www.bivipsil.org/bvs/documentos/tesauro.pdf 
O trabalho deve ser enviado em arquivo Word, UM SÓ ARQUIVO que 
contenha o trabalho, os resumos, os descritores e a bibliografia.  Não se 
aceitarão arquivos separados.  No mesmo e-mail, em outro arquivo 
anexo, devera constar o formulário de autorização de publicação com 
assinatura escaneada. 
Na primeira página do trabalho se incluirá: Prêmio a  que se está 
concorrendo, título do trabalho e pseudônimo. Deve-se suprimir no texto e 
na bibliografia qualquer dado que possa identificar o autor.  Os textos deverão 
estar escritos em fonte Arial 12, com espaço duplo.  
No corpo do e-mail, constarão os dados pessoais: a) Nome do autor; b) 
Sociedade à que pertence; c) endereço eletrônico e d) Telefone.  

Os trabalhos que não cumprirem com todos os requisitos serão  
desclassificados.   Não se manterá comunicação com os autores. 
Em caso de não se receber um mínimo de 12 trabalhos, a Comissão 
Directiva poderá declarar anulado o prêmio. 

 Referências bibliográficas  
As referências serão mencionadas duas vezes: ao longo do texto e em uma lista 
ao final do artigo.  
Todos os dados de referência das publicações citadas serão incluídos, tendo-se 
especial cuidado de esclarecer quando se tratar de citações de outros autores, e 
em que as mesmas sejam fiéis ao texto original.  

A bibliografia e as citações bibliográficas serão ajustadas às normas 
internacionais da American Psychological Association. Instruções poderão ser 
encontradas no Portal da Biblioteca Virtual de Psicoanálisis de Latinoamérica em http://
www.bivipsil.org na seção “Guías para el usuario” “Normas para citar bibliografía”. Pode-
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se ver diretamente e/ou baixá-la em  http://www.bivipsil.org/bvs/documentos/
instructivo_citas.pdf   
O prazo máximo e improrrogável para a apresentação dos trabalhos é o 31 de 
Março de 2018, às 23.59 hs.    (Uruguai – UTC -3)   
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