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Normas para Apresentação de Artigo

1.  CADERNOS DE PSICANÁLISE-CPRJ é um periódico científico oficial do Círculo 
Psicanalítico do Rio de Janeiro. Fundado em 1979 (como Boletim Interno, vindo a 
ter o nome atual em 1994, quando se tornou uma publicação anual), procura agre-
gar trabalhos relativos a questões temáticas postas anualmente em debate pelo 
CPRJ, preservando, contudo, um espaço para temas livres, desde que concernentes 
ao domínio psicanalítico e suas interfaces. A partir de 2011, volume 33, passou a ser 
uma publicação semestral, sendo que este volume agrega os dois números do ano 
numa só publicação impressa. Já a partir de 2012, os dois números do ano passaram 
a ser distintos, com previsão de lançamento para agosto e dezembro. Os editores de 
Cadernos de Psicanálise-CPRJ entendem que a prática deste tipo de publicação 
deve colocar-se a serviço de uma ética da psicanálise, seja no sentido da clínica es-
trito senso, ou de sua extensão, acolhendo e enfatizando, assim, o lugar da psicaná-
lise na pólis, em sua natureza não partidária, mas enquanto pensamento de crítica à 
cultura.

2.  Cadernos de Psicanálise-CPRJ aceita artigo inédito no campo da Psicanálise, e que 
consista em contribuição original e relevante para a pesquisa psicanalítica.

3.  O artigo deve ser enviado à Comissão Editorial para cadernosdepsicanalisedocprj@
cprj.com.br (documento do Word, como anexo), comprometendo-se o(s) autor(es) 
a não submetê-lo a outras revistas até o término do processo de avaliação, e a publi-
cá-lo no Cadernos de Psicanálise-CPRJ, uma vez aprovado.

4.  O arquivo do artigo deve ser acompanhado de outro que contenha o título e o nome 
do autor, sua qualificação e filiação institucional, endereço (inclusive CEP), telefone 
(inclusive DDD) e e-mail. 

5.  Avaliação por pares. Após essa primeira verificação, o artigo é enviado a pareceris-
tas ad hoc (membros de um Conselho Científico, anualmente estabelecido), de reco-
nhecida competência na área da psicanálise e que têm afinidade com o tema 
proposto. Estes avaliam o artigo, levando em conta a relevância, a coerência e a 
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sonhos

correção dos assuntos tratados, assim como a contribuição das referências para a 
discussão do tema em pauta. 

 6.  Procedimento duplo-cego. Os pareceres são emitidos sem que o parecerista co-
nheça a identidade do(s) autor(es). As observações dos pareceristas são encami-
nhadas ao(s) autor(es), sendo aqueles também mantidos sob sigilo.

 7.  Se aprovado com exigência de modificações, o artigo é reenviado para o e-mail 
cadernosdepsicanalisedocprj@cprj.com.br, dentro de novo prazo estipulado pelos 
editores, sendo novamente revisto por pareceristas. 

 8.  Uma vez o artigo aprovado pelos pareceristas, e considerando o número de artigos 
aprovados, os membros da Comissão Editorial decidem em qual número da revis-
ta aquele deve ser publicado.

 9.  A publicação está condicionada à assinatura de uma autorização para publicação 
impressa e online, onde constam, inclusive, que o artigo é da inteira responsabili-
dade do autor e que os direitos autorais passam a pertencer ao CPRJ.

10. O(s) autor(es), cujo artigo for publicado, recebe(m) um exemplar da revista.
11. Formatação.

• Folha A4, letra Times New Roman 12, espaço entre linhas 1,5cm;
• Margens: esquerda 3cm, direita 1,5cm, superior e inferior 2,5cm;
• Extensão .doc *documento do Word);
• As páginas devem ser numeradas, admitindo-se no máximo 20;

12. Estrutura – elementos essenciais.
•  A primeira página deve conter o título do artigo, em português e inglês, resumo 

(com no máximo 8 linhas), palavras-chave, abstract e keywords: esta página não 
está incluída no limite de 20 páginas, antes informado;

•  Não devem ser utilizadas letras caixa-alta, em títulos e subtítulos;
•  O texto do artigo deve iniciar na página seguinte;
•  Não devem constar quaisquer informações que possam identificar o(s) autor(es);
•  Destaques e palavras estrangeiras devem estar em letras itálicas;
•  Citações literais, com até 3 linhas, devem estar entre aspas e inseridas no texto, e 

as com mais de 3 linhas devem constituir um parágrafo independente, com recuo 
de 4cm da margem esquerda, fonte tamanho 11 e espaço simples entre linhas, 
dispensando aspas, nesse caso.

•  Menções a autores, no decorrer do artigo, devem subordinar-se à forma (autor, 
data) ou (autor, data, página);

•  Notas de rodapé com comentários deverão ser indicadas por algarismos arábicos;
•  Quadros, gráficos, fotos ou mapas devem ser apresentados em páginas distintas, 

com indicação dos locais em que devem ser incluídos; devem estar numerados e 
titulados corretamente e apresentar indicações das fontes à que correspondem; 
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•  As Referências devem ser elaboradas de acordo com as normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (NBR-6023/2002) e inseridas após o tex-
to, em ordem alfabética de sobrenome. Devem ser digitadas em espaço simples 
entre linhas e espaço de 1,5cm separando as referências entre si, e devem estar 
formatadas com alinhamento à esquerda. 


