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EDITAL Nº1/2018 

 

A Associação Brasileira de Candidatos (ABC) realizará Processo Seletivo para a escolha dos artigos 

que irão compor o livro Construções VI. No uso das suas atribuições legais, divulga as instruções 

destinadas para a realização do Processo Seletivo destinado as escolhas dos artigos para o livro a ser 

lançado no XXVII Congresso Brasileiro de Psicanálise da FEBRAPSI em Junho de 2019 que 

ocorrerá em Belo Horizonte.  

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1 O Processo Seletivo será regido por esse Edital e executado pela Diretoria da Associação 

Brasileira de Candidatos - ABC - Gestão 2018/2019.  

2.  REQUISITOS  

2.1 Poderão concorrer ao processo seletivo, somente Candidatos Associados à ABC e com as 

contribuições em dia. 

2.2 Os artigos deverão discorrer sobre o tema: O Estranho na Formação: Confidências.  

2.3 O artigo poderá ter no máximo três coautores. 

2.4 Os artigos devem seguir as normas de publicação para o livro descritas abaixo:  

2.4.1 Os artigos deverão ser formatados de acordo com as normas de documentação da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), configuração de página em tamanho A-4, em Word, com no 

máximo 2000 palavras (sem contar página de rosto) e até 15 referências. Corpo do texto: empregar 

fonte Times New Roman tamanho 11, espaço entrelinhas 1,5 cm, alinhamento justificado, páginas 

numeradas no canto superior direito (a começar pela página de rosto).  

2.4.2 Referências: as referências devem ser dispostas em ordem alfabética pelo Sobrenome do 

primeiro autor e seguindo a normas da ABNT. A exatidão e adequação das referências que tenham 

sido usadas são de responsabilidade dos autores.    

2.4.3 A capa de rosto deverá conter o título do trabalho, com, no máximo, 15 palavras e em negrito, 

o nome completo do autor e a instituição a qual pertence. 

2.4.4 O resumo deverá conter no mínimo 5(cinco) e no máximo 15 linhas, em espaço simples, e em 

um único parágrafo, além das palavras – chave, em no mínimo de 03 e no máximo de 05 palavras. 

3.  DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS ARTIGOS  
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3.1 Com o objetivo de dar espaço a todos de forma igualitária, fica estabelecido que será publicado 

um trabalho de cada Instituto/ Grupo, caso seja aprovado pela comissão de avaliação.  Assim sendo, 

serão inicialmente escolhidos 16 artigos.   

3.2 O Prazo para envio dos trabalhos será até o dia 10 de Outubro de 2018, devendo estes serem 

enviados para o e-mail da ABC abc.livroconstrucoesvi@gmail.com. O remetente deverá identificar 

o envio do trabalho registrando no campo, “Assunto: Livro Construções VI e o nome de sua 

Sociedade/Grupo”. 

3.2.1 Em virtude de situações excepcionais, a critério da Comissão do Processo Seletivo, o prazo 

previsto no item 3.2 poderá ser estendido. 

3.3 Considerando a importância de manter o anonimato do(s) autor (res), a Comissão do Processo 

Seletivo, no cumprimento de suas atribuições, nomeou um único membro da Comissão que ficará 

responsável em receber e de encaminhar os artigos para o comitê de pareceristas para avaliação, os 

revisores são escolhidos pela Comissão do Processo Seletivo. Os critérios de escolhas dos 

pareceristas são: 1) independência em relação aos autores e suas instituições, 2) capacidade para 

avaliar os aspectos técnicos do trabalho e 3) disponibilidade para avaliar o manuscrito dentro do 

prazo de 30 dias. A avaliação dos artigos levará em conta a originalidade, relevância, clareza e 

redação. A revisão será realizada em regime duplo- cego, ou seja, os autores desconhecem a 

identidade dos pareceristas e vice-versa, modelo esse seguido por muitas revistas cientificas.  

3.4 Após o processo de avalição, o artigo é então: a) aceito para publicação sem revisão (ou no 

máximo com pequenas alterações ou correções); b) aceito para publicação após revisão dos autores 

das sugestões feitas pelos pareceristas; c) não rejeitado, mas a decisão final é adiada, com 

encorajamento para os autores tornarem a submeter o artigo a avaliação após consideração das 

críticas dos pareceristas; d) rejeitado. Eventualmente, em casos de recusa, a Comissão do Processo 

Seletivo pode reconsiderar o texto para uma nova análise dos revisores, desde que o autor recorra e 

justifique os motivos que o levaram a considerar que a decisão de rejeição foi equivocada.  

3.4.1 Os autores receberão uma comunicação por e-mail sobre o resultado da avalição, (cabe aos 

autores inserirem seus e-mails de forma correta no momento da submissão dos artigos, pois é através 

dele que a comunicação será feita).   

3.5 Todas as dúvidas, solicitações, esclarecimentos, reivindicações, procedimentos, sugestões, 

questionamentos, elogios, cancelamentos, críticas relacionadas ao edital de submissão dos artigos, 

deverão ser feitas através do e-mail:  abc.livroconstrucoesvi@gmail.com. Até 10 de Dezembro de 

2018. 

3.6 De modo geral, os artigo submetidos ao Livro Construções VI obedecerá à ordem cronológica de 

submissão e/ou aceitação do trabalho. Os revisores não são pagos por sua tarefa. Como recompensa 

pelo trabalho voluntário, o Livro Construções VI os identificarão publicando os seus nomes ou  a 

Comissão do Processo Seletivo da ABC enviará carta de agradecimento.      

mailto:abc.livroconstrucoesvi@gmail.com
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3.7 Para finalizar, o processo de submissão, avaliação e publicação de artigos no Livro Construções 

no passado e atualmente, tem procurado seguir o mesmo caminho seguido por revistas científicas de 

psicanálise nacionais. A qualidade deste processo está intimamente ligada ao envolvimento dedicado 

e contínuo das gestões da Associação Brasileira de Candidatos. A melhoria contínua da qualidade do 

Livro Construções, o livro oficial da Associação Brasileira de Candidatos, deve continuar a ser um 

objetivo prioritário de todos os associados.      

 

                                                                                          

                                                                                        Rio de Janeiro, 26 de Julho de 2018. 

                                 Comissão do Processo Seletivo da Associação |Brasileira de Candidatos. 

 


