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1.  LINHA EDITORIAL 

A SIG Revista de Psicanálise é a publicação científica da Sigmund Freud Associação 

Psicanalítica, editada regularmente desde 2012. Nos formatos impresso e online, em duas 

edições anuais, publica artigos teórico e teórico-clínicos, ensaios, resenhas, traduções de 

artigos de autores estrangeiros e entrevistas no campo psicanalítico. Publica, ainda, textos 

voltados à interlocução entre a psicanálise e outros campos do saber, como filosofia, 

literatura, história e outras áreas ligadas ao estudo crítico da sociedade e da cultura. As 

propostas de publicação devem ser originais e inéditas no Brasil e serão recebidas em fluxo 

contínuo através do e-mail revista@sig.org.br. 

A SIG Revista reserva-se ao direito de recusar textos, caso não se enquadrem na política 

editorial, sem a elaboração de pareceres. Os textos enviados fora das normas de publicação 

não serão avaliados. 

 

NORMAS DE PUBLICAÇÃO 

  

  

2. SUBMISSÃO 

Na seleção de artigos para publicação, avaliam-se a qualidade científica, a adequação às 

normas e a política editorial adotada pelo periódico. A submissão de trabalhos será feita de 

forma eletrônica para o endereço de e-mail: revista@sig.org.br. Para que a submissão seja 

efetivada, é preciso que os dois itens abaixo mencionados estejam anexados ao e-mail, em 

arquivos distintos: 

   

Os trabalhos devem estar de acordo com as seguintes orientações: 

  

2.1 Folha de rosto identificada, contendo: 

• Título do trabalho em português e em inglês ou espanhol. 

• Nome completo e afiliação institucional de cada um dos autores. 

• Nota de rodapé com mini-currículo (aproximadamente 30 palavras), endereço completo para 

correspondência, incluindo cep, telefone e endereço eletrônico de cada um dos autores. 

• Nota de rodapé com informações sobre apoio institucional, agradecimentos, origem do 

trabalho (apresentação em evento, derivado de dissertação ou tese) e outros dados que 

atendam a exigências éticas. 



 

2.2 O trabalho a ser apreciado, sem identificação, contendo: 

• Título do trabalho em português e em inglês ou espanhol.  

• Resumo (aproximadamente 150 palavras) e palavras-chave em português e em inglês ou 

espanhol (no máximo cinco palavras) e deverão constar após o título. 

• O trabalho em formato Word for Windows (versão 6.0 ou superior) e de acordo com as 

normas descritas no item 5. 

 

3)  APRECIAÇÃO PELA COMISSÃO EDITORIAL 

O manuscrito será enviado para avaliação de dois pareceristas anônimos, que poderão 

recomendar, com ou sem reformulações, ou rejeitar a publicação. Caso haja discordância 

entre os pareceres quanto à publicação, o trabalho será encaminhado a um terceiro consultor 

ad hoc. Os pareceres serão enviados ao(s) autor(es) para  justificar o aceite, a recusa ou para 

indicar as modificações propostas para o texto, devendo o(s) autor(es), neste último caso, 

devolver o trabalho reformulado no prazo à combinar. 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)  EM CASO DE ACEITE DO TRABALHO 

 4.1  Direitos autorais 

Em caso de aceite do trabalho e posterior publicação, o(s) autor(es) deve(m) enviar uma cópia 

digitalizada, em PDF, da declaração de direitos autorais preenchida e assinada pelo(s) 

autor(es), conforme o modelo a seguir: “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. Estou/estamos ciente(s) de que 

reproduções parciais de resumo, abstract, mais de 500 palavras do texto, tabelas, figuras e 

outras ilustrações serão permitidas, desde que citada a fonte SIG Revista e diante da 

autorização por escrito do(a) editor(a). Da mesma forma, garantimos que a privacidade e o 

anonimato das eventuais pessoas envolvidas foram respeitados. Data: __/__/__ Assinatura ” 

  

 

4.2  Termo de responsabilidade 

Apenas para ciência do(s) autor(es): os conceitos e declarações contidos no trabalho são de 

total responsabilidade do(s) autor(es). 

  



 5)  SOBRE O TRABALHO 

A SIG Revista de Psicanálise adota as normas da APA – American Psychological Association. 

O autor deverá enviar o arquivo de texto digitado em Word for Windows (versão 6.0 ou 

superior e com extensão.doc), em Times New Roman; corpo 12; com espaço entre linhas 1,5 

cm; margem esquerda, direita, inferior e superior de 2,5 cm, com todas as páginas numeradas 

no canto superior direito; alinhamento justificado, contendo no máximo 20 páginas. 

  

5.1  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. 

  

5.2  Citações e Referências 

As citações e referências deverão ser apresentadas seguindo as normas da última edição 

vigente da APA. 

  

5.3  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. 

As referências bibliográficas utilizadas no corpo do texto deverão constar nas referências e 

não nas notas; caso alguma nota contenha referências bibliográficas, as mesmas devem 

estar contidas nas referências. 

  

5.4  Imagens e tabelas 

O arquivo de imagem (figuras, gráficos) deve ser apresentado em formato JPEG, com 

resolução mínima de 250dpi e máxima de 300dpi, em preto e branco e revisão de português. 

As tabelas podem ser inseridas como imagem no formato JPEG ou através da ferramenta 

inserir tabela do Word for Windows. 

  

 
Contato:  

Sigmund Freud Associação Psicanalítica  
Rua Doutor Timóteo, 752 

Porto Alegre  
90570-040 

  

 


