ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE PSICANÁLISE (APP)
ESCOLA FREUDIANA DE PSICANÁLISE DE TERESINA

EDITAL DE SELEÇÃO PARA SUBMISSÃO DE CAPÍTULOS DE LIVRO
A Associação Piauiense de Psicanálise,
mantenedora

da

Escola

Freudiana

de

Psicanálise de Teresina, lança o edital para
submissão de capítulos para o e-book “Lições
do Inconsciente: reflexões psicanalíticas
contemporâneas”, que receberá artigos que
versem sobre atualidades referentes ao campo da
Psicanálise.
O

livro,

nos

formatos

e-book

e

impresso, será coordenado pelos psicanalistas
Lázaro Santos Tavares e Maurício de Novais
Reis. A taxa de inscrição dos capítulos será de
R$ 80,00 (oitenta reais), a ser paga somente após a aprovação para publicação. Os
capítulos não aprovados estão dispensados de pagamento de taxa.
Serão selecionados até 20 capítulos, podendo este número ser ampliado de acordo
com o parecer do Comitê Científico.
1- DA SUBMISSÃO E SELEÇÃO
1.1 - Poderão participar deste edital como autores(as) psicanalistas,
aspirantes a psicanalistas, estudantes de Psicologia, professores universitários e
demais pesquisadores do campo psicanalítico.
1.2 - O capítulo não deve ter sido publicado anteriormente em livro, mas pode
ser parte do trabalho de conclusão de curso, pode ter sido publicado em revista
científica e anais de eventos especializados.
1.3 - O capítulo deverá estar de acordo com o eixo temático do livro, isto é,
deverá tratar de assuntos referentes à Psicanálise, nas suas variadas correntes e

escolas de pensamento. Além disso, o capítulo poderá constituir-se de relatos de
experiência na clínica psicanalítica ou de pesquisa qualitativa no campo
psicanalítico, desde que seguidos os fundamentos da ética em pesquisa.
1.4 - O capítulo deverá conter no máximo 03 (três) autorias, o primeiro nome
deverá ser do(a) autor(a) e os demais dos(as) coautores(as).
1.5 - Cada autor principal deverá enviar somente um capítulo, para coautoria
poderá enviar no máximo 03 (três) capítulos.
1.6 - Os autores deverão encaminhar capítulo completo para avaliação. Não
aceitaremos textos que não estejam finalizados.
1.7 - O e-book será disponibilizado para download gratuito. O livro impresso
poderá ser adquirido juntamente à editora.
1.8 - Caso o(a) autor(a) deseje adquirir cópia impressa do livro deverá arcar
com o custo.
1.9 - O prazo para o envio do capítulo será de 21 de abril de 2022 até 30 de
julho de 2022, pelo e-mail: escolafreudianadeteresina@gmail.com.br.
1.10 – A inscrição para submissão de capítulos deverá ser feita via formulário,
hospedado

na

plataforma

online

Google

(https://forms.gle/Q5uVuYL58sq5bTg78),

Forms®,

disponível

no

por
site

meio
da

do

link

Instituição

(www.escolafreudianadeteresina.com.br).
1.11 - O não cumprimento dos prazos e regras deste edital implica na
eliminação automática.
2- PARA O CAPÍTULO COMPLETO:
2.1 - Fonte Times New Roman, espaçamento 1,5 e tamanho 12, primeira linha dos
parágrafos 1,25 cm de recuo. Margens da página 2,5 cm (todas). Título do texto:
centralizado, caixa alta, tamanho 14, negrito (abaixo do título, alinhado à direita coloque
autoria e coautoria em tamanho 10, com as iniciais em maiúsculo).
2.2 - Utilizaremos o mini currículo em nota de rodapé na primeira página,
juntamente com o e-mail do(s) autor(es).
2.3 - Subtítulos: Tamanho 12, maiúsculo e negrito. Não utilizar numeração.
2.4 - Imagens, gráficos ou tabelas: antes informar o que diz a imagem; após
informar a Fonte: de onde a imagem foi retirada. (Tamanho 10) Centralizadas no texto.
Exemplo de legenda para imagem:
- Figura 1: Cena de canibalismo, a partir de “Americae Tertia Pars”, 1592.

Exemplo de legenda para gráfico:
- Fonte: Service Historique de La Marine, Vincennes, France Gráfico 1 – Conduta
realizada ao ser verificada possível violação de direito Fonte: Dados da pesquisa.
2.5 - Nota de Rodapé: mesma fonte do texto, tamanho 10, com espaçamento
simples.
2.6 - Todas as referências devem constar em notas de rodapé, conforme item 3.5.
2.7 - Citações devem obedecer às normas da ABNT.
2.8 - Epígrafes: caso utilizem epígrafes (geralmente usadas após o título ou
subtítulos) estas seguem a seguinte formatação: Entre aspas, tamanho 10, itálico, recuo
de 6cm à direita, com nome do autor entre parênteses.
2.9 - Tamanho dos capítulos: entre 10 (dez) e 12 (doze) páginas.
3.10 - Não haverá resumo e palavra chave no capítulo.
3.11 - A organização e o Comitê Científico farão a leitura dos capítulos e atentarão
tanto à forma como à relevância conceitual, sobretudo, verificando a relação com o tema
geral do livro. A devolutiva será efetuada pelos organizadores e Comitê Científico, caso
necessário, para ajustes. Contudo todas as autorias devem se comprometer a revisar o
texto no prazo estipulado pelo Comitê Científico.
3.12 - O capítulo poderá ser rejeitado, caso os ajustes necessários não sejam
efetuados.
3.13 - Os organizadores não se responsabilizam por equívocos no envio do
material.
Atenciosamente,
Teresina, 21 de abril de 2022.

Lázaro Santos Tavares
Maurício de Novais Reis

