Normas Gerais de Publicação

Obrigado por seu interesse em submeter sua produção à Revista do ESIPP! Antes de submeter
seu trabalho, confira a lista de verificação abaixo.
Para que seu trabalho seja aceito para submissão ele precisa apresentar as seguintes
características:
1. Ser inédito no Brasil.
2. Ter permissão para ser publicado no caso de artigos traduzidos (Copyright original).
3. Possuir título em Português e Inglês.
4. Atender às normas adaptadas da APA 6º edição (Associação Psicanalítica Americana).
5. Se incluir casos clínicos, garantir a confidencialidade profissional e ética.
6. Apresentar Resumo e Abstract com no máximo 120 palavras.
7. Apresentar referências completas incluindo fonte de imagens e ilustrações.
8. Abranger entre 30.000 e 50.000 caracteres.
9. Estar em formato Word for Windows (versão 6.0 ou superior) e, no arquivo, não exibir os
dados do(s) autor(es), inclusive nas propriedades do documento.

1. Da submissão
A submissão dos artigos será feita de forma eletrônica através do e-mail:
revista@esipp.com.br, escrevendo no Assunto “Submissão”. Atenção: Apresentar no corpo do email os dados do(s) autor(es), titulação, instituição, endereço, e-mail e celular.
Requisitos para submissão do manuscrito:


O trabalho deve ser inédito (exceto se tiver sido publicado em anais de congressos ou
simpósios, ou em mesas redondas ou boletins de circulação interna de sociedades
psicanalíticas, respeitados os possíveis copyrights). Exceções serão consideradas, e no
caso de publicação prévia, o autor deve comunicar explicitamente o fato através do termo
“Autorização para Publicação”;



É de exclusiva responsabilidade do autor preservar todas as normas éticas, sobretudo as
relacionadas ao sigilo, encarregando-se de tomar os cuidados para tornar o caso não
identificável, alterando e/ou omitindo informações e dados que permitam a sua
identificação e/ou usar do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido;

2.



O autor deve respeitar as normas de produção científica da instituição
(http://esipp.com.br/site/wp-content/uploads/2021/07/Normas-adaptadas-da-APA6ªedição.pdf).



O autor deve respeitar a ausência de material que possa ser considerado ofensivo ou
difamatório;



O autor deve ter ciência de que, ao autorizar a publicação do trabalho, está transferindo
automaticamente o copyright para a Revista do ESIPP, salvo as exceções previstas em
lei.



O autor deve garantir que o manuscrito não contenha dados dos autores e/ou instituições
que possam identificá-lo, inclusive nas propriedades do documento, para garantir uma
avaliação cega. Para alterar as propriedades do documento, se você possui o Word for
Windows, clique em Arquivo > Informações para exibir as propriedades do documento
para adicionar ou alterar propriedades > Clique para desmarcar a caixa de seleção de
Propriedades do documento e informações pessoais.

Procedimentos de Avaliação

Todo o trabalho submetido para a Revista do ESIPP será avaliado de forma anônima por dois (se
necessário, três) membros do Conselho de Revisores desta Revista.
A revista tem como premissa a disseminação de conhecimento psicanalítico com o objetivo de
promoção do progresso na área da psicanálise. O projeto da Revista do ESIPP prevê uma
periodicidade anual em suas publicações.
Para garantir um processo fidedigno de avaliação às cegas por pares, os artigos submetidos serão
numerados antes de ser enviado ao revisor, assegurando o anonimato dos autores.
Os consultores emitem por escrito um dos seguintes pareceres após a análise dos artigos:
a) aprovado;
b) aprovado com recomendações e/ou sugestões e alterações, relativas à forma e/ou conteúdo;
c) recusado para publicação.

O Conselho Editorial reserva-se ao direito de:
a) Recusar textos caso não estejam de acordo com as diretrizes editoriais e normas da Revista;
b) Solicitar que sejam feitas alterações nos textos submetidos, caso se faça necessária alguma
correção ou modificação de ordem temática e/ou formal e, nesse caso, o texto será encaminhado
ao autor para as modificações necessárias, devendo ser devolvido no prazo de 15 (quinze) dias.

c) Realizar alterações de ordem formal, ortográfica e gramatical a serem realizadas por revisores
especializados.
d) comunicar o autor sobre a decisão final acerca da publicação de seu artigo
A data de publicação decorrerá de acordo com a programação editorial. Os textos que não forem
aceitos para publicação estarão liberados para serem submetidos a outros periódicos.

3.

Em Caso de Aceite

Caso o artigo seja aceito para posterior publicação, o autor deverá imprimir o modelo de
declaração de direitos autorais disponibilizado no site do ESIPP em "Revista e produções
científicas” (http://esipp.com.br/site/wp-content/uploads/2021/07/Termo-de-Responsabilidade1.pdf). Este deverá ser preenchido e assinado pelo(s) autor(res), digitalizado e enviado em PDF
para o endereço de e-mail da revista:revista@esipp.com.br

