construções vii, 2021

Prezados Associados da Associação Brasileira de Candidatos,

Uma noite de chuva, voltando para casa depois dum parto, caminhando
meio às cegas e orientando-se pelo clarão dos relâmpagos, Ana pensou
todo o tempo no filho, imaginou-o a dormir no chão, enrolado num poncho ensopado, com a chuva a cair-lhe em cheio na cara. Teve vontade de
apertá-lo nos braços, emprestar-lhe o calor de seu corpo. E em casa, perto
do fogo, ficou ouvindo o barulho manso da chuva na coberta do rancho.
Olhava para a roca e lembrava-se dos tempos lá na estância, quando a alma
de sua mãe vinha fiar na calada da noite. A roca ali estava, velha e triste, e
Ana Terra sentia-se mais abandonada que nunca, pois agora nem o fantasma da mãe vinha fazer-lhe companhia.
(Érico Veríssimo, O tempo e o vento: o continente 1, 2002, p. 177)

É com enorme satisfação que convidamos todos associados da ABC
para escreverem artigos para o próximo livro Construções VII, com o tema:
“Entrelaçado: a clínica, a formação e o mundo.”
Estimulados pelo universo literário de Veríssimo em que a passagem
do tempo e o fiar, o tecer a partir da roca que passa entre as gerações da
família ocupam espaço na narrativa, esperamos que os colegas também se
inspirem a tecer histórias. A amplitude do tema, o qual congrega a clínica, o quarto eixo e as relações através do mundo, permite que possamos
pensar sobre os enlaces e desenlaces em todos esses âmbitos, suas (des)
articulações e implicações.
Vamos juntos trabalhar na tessitura de mais este capítulo da história
da ABC?
Boa escrita!
Atenciosamente,
Diretoria ABC
Gestão 2020/2021
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A Associação Brasileira de Candidatos (ABC) comunica o início do
processo para submissão e escolha dos artigos do livro Construções VII. O
livro será lançado no Congresso da ABC, evento que antecede o XXVIII
Congresso Brasileiro de Psicanálise da Febrapsi, em setembro de 2021, que
ocorrerá em Gramado-RS.
Os autores devem seguir as normas de publicação descritas abaixo:
Os artigos deverão discorrer sobre o tema “Entrelaçados: a formação, a clínica e o mundo”
Cada candidato só poderá ser autor de um capítulo do livro. Os artigos não possuem limite de autores envolvidos em sua produção. Artigos
encaminhados para o livro Construções VII devem ser inéditos.
Os autores devem encaminhar a submissão do trabalho em 2 (dois)
arquivos no mesmo e-mail, assim diferenciados:
O primeiro arquivo deverá conter:
• Título do trabalho em no máximo 15 (quinze) palavras em português e inglês;
• Nome completo e Instituto/Sociedade/Grupo do(s) autor(es).
O segundo arquivo deverá conter:
• Título do trabalho em no máximo 15 (quinze) palavras em português e inglês;
• Resumo, com no máximo 150 palavras, escrito com configuração de
página A-4; letra tipo Times New Roman tamanho 12; alinhamento justificado; espaçamento simples em parágrafo único e de três a
cinco palavras-chave. Deverão constar, obrigatoriamente, resumos
em português e inglês. O título e o resumo deverão estar na primeira
página do arquivo, em página anterior a do artigo em si.
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• O artigo deverá ser escrito com configuração de página A-4; letra
tipo Times New Roman tamanho 12; alinhamento justificado; espaço entrelinhas de 1,5. Os artigos deverão ser limitados a 30 mil
caracteres contando os espaços, resumos e palavras-chave. As referências e citações deverão estar formatadas de acordo com as normas atualizadas da American Psychological Association (APA).

Processo de envio e avaliação dos artigos
O prazo para envio dos trabalhos será o dia 28 de fevereiro de 2021.
Os trabalhos devem ser enviados para livroconstrucoes7@gmail.
com e o remetente deverá identificar o envio do trabalho registrando no
campo “Assunto” a seguinte informação: Artigo Livro Construções.
Trabalhos enviados sem a informação acima estarão automaticamente desconsiderados. É de responsabilidade do(s) autor(es) informar(em) de
maneira correta o email para comunicação.
Após o processo de avalição, o artigo poderá ser:
a) “Aceito sem modificações”. Ou seja, o manuscrito está em completas condições de publicação, sem a necessidade de revisão de
seu conteúdo.
b) “Aceito com modificações”. O(s) autor(es) que mantiver(em) o
interesse na publicação do artigo, obrigatoriamente devem realizar as mudanças sugeridas pelos pareceristas ad hoc ou apresentar justificativa por escrito do(s) motivo(s) para não seguir as exigências de alterações propostas pelos pareceristas de acordo com
o prazo informado no email de resposta. Após as modificações
realizadas, o artigo deve ser reenviado para livroconstrucoes7@
gmail. O não envio da nova versão do artigo dentro do prazo
informado resultará no cancelamento do processo de avaliação.
c) “Rejeitado”.
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A avaliação dos artigos levará em conta a originalidade, relevância,
clareza e redação. A revisão será realizada em regime duplo-cego. Cada
artigo será avaliado por 2 (dois) pareceristas de instituições distintas do
trabalho submetido. Em caso de discordância em relação à avaliação final,
um terceiro parecerista será convocado para realizar o desempate.
Os autores receberão uma comunicação sobre o resultado da avaliação através do email informado no ato da submissão.
Quando presente material clínico, as informações fornecidas são de
responsabilidade exclusiva do(s) autor(es) e devem atender às exigências
de publicação preconizadas pelo comitê de ética em pesquisa com seres
humanos previstas na plataforma Brasil.
Os autores não receberão valores em dinheiro pela publicação e pelos direitos autorais de seus trabalhos, assim como não terão qualquer custo pela produção do livro Construções VII.
Caso o artigo seja aceito para publicação o(s) autor(es) não deve(m)
submetê-lo para outros veículos de comunicação, científicos ou não.
Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo email:
livroconstrucoes7@gmail.com
Prêmio Virgínia Bicudo
O prêmio Virgínia Bicudo foi criado para fomentar a escrita e o pensar psicanalítico. Esse prêmio também faz uma justa homenagem à história
dessa grande mulher e precursora da psicanálise no Brasil.
Os artigos aceitos para publicação no livro Construções VII estarão
automaticamente concorrendo ao prêmio Virgínia Bicudo. Caso não seja do
interesse do(s) autor(es) concorrer(em) ao prêmio, o(s) mesmo(s) deve(m)
informar essa decisão através do e-mail livroconstrucoes7@gmail.com
A premiação será assim dividida e entregue no Congresso ABC:
1º Lugar: R$ 2.500,00
2º Lugar: R$ 1.700,00
3º Lugar: R$ 900,00
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A escolha dos três finalistas se dará com base na avaliação feita por
pareceristas independentes do corpo de pareceristas dos artigos submetidos para o livro Construções VII. Após a contagem dos pontos, os três
trabalhos de maior pontuação serão os ganhadores. Em caso de empate
entre artigos, o desempate será feito após avaliação de novo parecerista
convocado especificamente para esse fim.
Poderão concorrer ao processo seletivo apenas os candidatos com as
contribuições em dia.

Comissão de processo seletivo da
Associação Brasileira de Candidatos
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