
 

 
 

Regulamento do Prêmio Zaira de Bittencourt Martins 
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I. O Prêmio Zaira de Bittencourt Martins será concedido aos membros – efetivos, associados e 

aspirantes – das Sociedades e Institutos filiados à IPA.  Concorrerão trabalhos que abordem o 

conhecimento da teoria, prática clínica e pesquisa em psicanálise da infância e da 

adolescência. 

 

Observação: quando o trabalho for de autoria de um grupo de colegas é necessário que, pelo menos, 

um dos autores preencha os critérios acima. 

 

Será concedido: 

A. Um certificado de reconhecimento ao mérito do trabalho pela contribuição significativa para 

o desenvolvimento da Psicanálise. Nele constarão o autor, o título do trabalho, e as assinaturas 

do Presidente e do Diretor do DIA da SPPA. 

B. Convite à publicação na Revista de Psicanálise da SPPA, publicação oficial da Sociedade 

Psicanalítica de Porto Alegre, observadas as exigências constantes no item VIII, letra D. 

 

II. Haverá somente um vencedor do prêmio Zaira de Bittencourt Martins, e cada autor só pode 

apresentar um trabalho. 

 

III. O prêmio será outorgado na sessão de abertura do Simpósio do DIA da SPPA. 

 

IV. Para candidatar-se ao Prêmio Zaira de Bittencourt Martins, os artigos propostos não podem 

ter sido publicados em revistas anteriormente. 

 

V. Os trabalhos não poderão ser enviados simultaneamente para sua publicação em nenhum outro 

meio gráfico ou virtual. 

 

VI. Os artigos não poderão infringir normas éticas. Os autores deverão tomar todos os cuidados 

necessários, com o fim de proteger a identidade dos pacientes mencionados em seus relatos 

clínicos. Qualquer violação destas regras que implique em ações legais será de exclusiva 

responsabilidade do autor. 

 

VII. Os conceitos emitidos serão de inteira responsabilidade do autor. 

 

VIII. Procedimentos para a avaliação: 

 

A. Cada artigo apresentado será avaliado através de critérios normatizados por, no mínimo, três 

membros de um comitê de leitores convocados a este fim, para o prêmio a ser outorgado. 

B. Os integrantes dos comitês de avaliação não poderão participar do Prêmio. 

C. Os trabalhos apresentados não serão enviados a jurados membros da mesma Sociedade do 

autor. 

 



 

 

 

 

D. Para ser publicado o trabalho necessita estar condicionado a passar pelas etapas de avaliação 

da Revista, e estar de acordo com as normas de publicação e perfil editorial. 

 

IX. Características dos originais: 

A extensão máxima admitida para cada artigo é de 8.000 palavras (sem incluir a bibliografia). 

A extensão do resumo não será menor de 150 palavras, nem maior de 200, comunicando ao 

potencial leitor as principais ideias e hipóteses expressadas pelo autor. 

 

X. Modos de envio e características dos trabalhos: 

 

A. Os trabalhos serão remetidos para o e-mail secretaria@sppa.org.br, acompanhados pelo 

envio de um formulário de autorização para sua publicação com assinatura digitalizada, e de 

um texto com os dados do autor no corpo da mensagem. 

B. Para inscrever um trabalho é indispensável estar inscrito no Simpósio. 

C. Os trabalhos responderão à seguinte estrutura: título; conteúdos; resumo; três a cinco 

palavras-chave e referências. 

D. O trabalho deve ser enviado em EM UM SÓ ARQUIVO em formato Word, que contenha o 

trabalho, os resumos, as palavras-chave e a bibliografia. Não serão aceitos arquivos 

separados. No mesmo e-mail, porém em outro arquivo anexo, deverá constar o formulário de 

autorização de publicação com assinatura digitalizada. 

E. Na primeira página do trabalho se incluirá: Prêmio Zaira de Bittencourt Martins, título do 

trabalho e pseudônimo. Deve-se suprimir no texto e na bibliografia qualquer dado que possa 

identificar o autor. Os textos deverão estar escritos em fonte Arial 12, com espaço 1,5. 

F. No corpo do e-mail, constarão os dados pessoais:  

a) Nome do autor;  

b) Sociedade à que pertence;  

c) Endereço eletrônico; 

d) Telefone. 

G. Os trabalhos que não cumpram com todos os requisitos serão desclassificados. 

 

XI. Referências: 

A. As referências serão mencionadas duas vezes: ao longo do texto, e em uma lista ao final 

do artigo. 

B. Deverão incluir todos os dados de referência das publicações citadas, tendo-se especial 

cuidado de esclarecer quando se tratar de citações de outros autores, e que as mesmas 

sejam fiéis ao texto original. 

C. Prazo máximo e improrrogável para a apresentação dos trabalhos será informado a cada 

edição do Simpósio. 
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