SIG revista de psicanálise

NORMAS DE PUBLICAÇÃO
A SIG Revista de Psicanálise é uma publicação online com duas edições anuais da
Sigmund Freud Associação Psicanalítica. Publica artigos teóricos e teóricoclínicos, resenhas e entrevistas no campo psicanalítico.
Normas para a publicação
1) SELEÇÃO DE ARTIGOS
Na seleção de artigos para publicação, avaliam-se a relevância do tema, a
qualidade científica e a adequação às normas e a política editoriais adotadas pelo
periódico. Os artigos devem ser inéditos. É permitida a reprodução parcial dos
artigos, desde que citada a fonte. Os conceitos e declarações contidos no trabalho
são de total responsabilidade dos autores.
2) COMO ENVIAR MATERIAL AO EDITOR
O trabalho para publicação deve ser escrito em português ou espanhol. O artigo
deve ser enviado pelo endereço eletrônico revista@sig.org.br. Também é
necessário enviar uma carta de apresentação dos autores para o endereço da
Sigmund Freud Associação Psicanalítica: Rua Marquês do Herval, 375 – Moinhos
de Vento - Porto Alegre/RS – CEP 90570-140.
2.1) Em caso de publicação do artigo, o autor deve encaminhar uma carta de
transferência de direitos autorais, contendo assinatura de cada um dos autores,
conforme o seguinte modelo: “Eu/Nós ... autor(es) do trabalho intitulado ..., o
qual submeto(emos) à apreciação da SIG Revista de Psicanálise, concordo(amos)
que os direitos autorais a ele referentes se tornarão propriedade exclusiva da
Sigmund Freud Associação Psicanalítica, sendo vedada a reprodução total em
qualquer outra parte ou meio de divulgação impressa ou eletrônica sem
autorização prévia. Da mesma forma, garantimos que a privacidade e o
anonimato das eventuais pessoas envolvidas foram respeitados .Data:...
Assinatura:...”
3)APRECIAÇÃO PELA COMISSÃO EDITORIAL
O manuscrito será enviado para avaliação de dois pareceristas anônimos, que
terão o prazo de um mês para aceitar, recomendar a publicação com
reformulações ou rejeitar. Caso haja discordância entre os pareceres quanto à
publicação, o trabalho será encaminhado a um terceiro consultor ad hoc que
observará o prazo de vinte dias para pronunciar-se. Os pareceres serão enviados
ao(s) autor(es) para que se justifique o resultado da avaliação ou para que sejam
realizadas modificações no texto, devendo o(s) autor(es), neste caso, devolver o

trabalho reformulado no prazo máximo de vinte dias. O trabalho será reenviado
aos pareceristas, que deverão se pronunciar com relação à revisão efetuada.
Caberá à Comissão Editorial a decisão final quanto à publicação.
4) SOBRE O ARTIGO
O autor deverá enviar o arquivo de texto em Word for Windows (versão 6.0 ou
superior e com extensão .doc), o arquivo de imagem (figuras, gráficos) em JPEG,
com resolução mínima de 250 dpi e máxima de 300 dpi e em preto e branco e
revisão de português.
A SIG Revista de Psicanálise adota as normas da ABNT. Os artigos devem ser
digitados em Times New Roman, 12, em espaço 1,5 cm, com todas as páginas
numeradas e o máximo de 20 páginas.
Folha de rosto
Título em português; nome do autor, seguido de créditos profissionais (em 3
linhas no máximo); endereço postal e eletrônico do autor; número de telefone.
Folha de resumo
Título; Resumo em português (máximo de 100 palavras - aproximadamente 580
caracteres com espaço); palavras-chave em português (no mínimo três e no
máximo cinco palavras); título em inglês; abstract e keywords.
Texto
O corpo do texto (sem contar as folhas de rosto e de resumo) deverá apresentar
somente o título do trabalho e conter até 20 páginas. As resenhas não poderão
exceder o total de 3 páginas.
Padrão das notas
As notas, utilizadas caso sejam indispensáveis, deverão ser indicadas por
algarismos arábicos ao longo do texto com a utilização de programa automático
do Word.
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