XXIII JORNADA DO ESIPP - 29 e 30 de maio de 2020
AGRESSÕES INVISÍVEIS: Intolerância, humilhação e sofrimento psíquico
INSCRIÇÕES PARA TEMAS LIVRES E PÔSTERES
INSTRUÇÕES AOS AUTORES
1) Os trabalhos submetidos para a XXIII Jornada do ESIPP passarão por processo de revisão
pela comissão avaliadora. A seleção dos trabalhos levará em consideração:
• Número de vagas para cada categoria;
• Relevância no âmbito do tema do evento;
• Consistência e atualização das articulações conceituais e teóricas;
• Organização, clareza e correção formal do discurso;
• Cumprimento das normas de formatação para envio de proposta;
• Pertinência científica, teórica e/ou técnica no campo psicanalítico.
2) Autores dos trabalhos precisam estar inscritos na XXIII Jornada.
3) O prazo para envios dos trabalhos será o dia 15/03/2020.
4) O retorno da comissão avaliadora sobre a seleção dos trabalhos será o dia 15/04/2020.
5) Autores com trabalhos selecionados receberão um (1) certificado por trabalho
apresentado.
6) Os trabalhos serão premiados nas duas categorias. O primeiro lugar em cada
categoria (Temas Livres ou Pôster) receberá uma (1) inscrição para a XXIV Jornada
do ESIPP. A avaliação para a premiação será feita por um comitê indicado pela
comissão científica do ESIPP.
PROCESSO DE INSCRIÇÃO
1) Autores deverão enviar um e-mail com o assunto “Inscrição para Temas Livres e/ou
Pôsteres” para jornada@esipp.com.br com os seguintes dados:
a) No corpo do e-mail, inserir as informações:
Ø Nome completo
Ø Telefone para contato
Ø E-mail
Ø Categoria de inscrição: Tema Livre ou Pôster
Ø Se é estudante (Psicologia/Medicina) ou profissional (Psicólogo/Médico)
Ø Titulação do autor principal: Graduação, Especialista, Mestrado ou Doutorado
Ø Instituição de filiação
b) Resumo do trabalho de acordo com as normas do evento.
*E-mails de inscrição incompletos não serão considerados.
2) Sobre o item b - Apresentação dos resumos:
Ø Tamanho de folha A4 com margens de 2,5 cm;
Ø Conter no máximo 300 palavras;
Ø Fonte Times New Roman, tamanho 12;
Ø Espaçamento simples;
Ø Título de no máximo 15 palavras;
Ø Três palavras-chave.

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO POR CATEGORIA
1) TEMAS LIVRES
• O trabalho deverá deve conter no máximo 6 páginas.
• A apresentação no evento terá duração de 15 minutos para o apresentador e 10 minutos
para o comentarista.
• O trabalho na íntegra deverá ser enviado para a comissão até dia 01/05/2020 nas
seguintes normas:
Ø Tamanho de folha A4 com margens de 2,5 cm;
Ø Fonte Times New Roman, tamanho 12;
Ø Espaçamento de 1,5 entre linhas;
Ø Título de no máximo 15 palavras.
• Critérios avaliados para a premiação:
Ø Originalidade/Ineditismo;
Ø Apresentação de informações relevantes para o desenvolvimento do tema;
Ø Relevância clínica;
Ø Integração teórico-prática do material;
Ø Coerência e capacidade de condução lógica e sequencial dos conteúdos;
Ø Clareza e expressividade da redação do texto;
Ø Capacidade argumentativa e de problematização;
Ø Capacidade de despertar o interesse pelo assunto abordado.
2) PÔSTER:
• Pôsteres deverão abarcar apenas conteúdo teórico ou de pesquisa, sem apresentação
material clínico, pois estarão fixados em local público.
• Um protótipo do pôster deverá ser enviado para a comissão até dia 01/05/2020 contendo
as seguintes informações básicas: Título, autores, palavras-chave e referências;
• Disponibilizaremos o porta-banner para fixar o material. A responsabilidade de fixar o
pôster é do autor do trabalho e deverá ocorrer no momento da abertura de inscrições da
jornada (29/05/2020 às 8h30).
• As dimensões do pôsteres são: 90 cm de largura por 1,20m de altura.
• O texto do pôster deverá ser legível a uma distância de pelo menos 1 metro. Sugere-se o
uso da fonte Arial tamanho 44 ou superior.
• Autores deverão estar disponíveis às 13h do dia 29/05/2020, ao lado de seu pôster, para
avaliação do comitê indicado pela comissão científica.
• Critérios avaliados para a premiação:
Ø Originalidade/Ineditismo;
Ø Criatividade do pôster;
Ø Disposição do conteúdo (distribuição no espaço, sequência lógica);
Ø Capacidade autoexplicativa do material;
Ø Estética/qualidade visual;
Ø Apresentação de informações relevantes para o desenvolvimento do tema;
Ø Relevância clínica;
Ø Integração teórico-prática.
Agradecemos seu interesse e estamos à disposição para esclarecimentos através do e-mail
jornada@esipp.com.br.
Atenciosamente,
Comissão Organizadora da XXIII Jornada do ESIPP

