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Instruções aos autores 

 

 

LINHA EDITORIAL 

 

A Revista TRIEB, publicação oficial da Sociedade Brasileira de 

Psicanálise do Rio de Janeiro, filiada à Associação Psicanalítica 

Internacional, vem sendo editada regularmente desde 1991. Sua 

proposta editorial caracteriza-se pela divulgação de artigos inéditos 

referidos ao campo teórico e clínico da psicanálise e às suas 

articulações com outros campos do saber. Os artigos sobre clínica são 

necessariamente acompanhados por uma discussão teórica e/ou 

crítica. As edições podem ser organizadas tematicamente e sua 

periodicidade é semestral. Publica, ainda, conferências, entrevistas, 

traduções, artigos de valor histórico e resenhas de interesse para o 

campo da psicanálise. 

 

PROCEDIMENTOS DO CORPO EDITORIAL 

 

Os editores apreciarão os artigos quanto à sua originalidade e 

adequação à linha editorial, podendo, a seu critério, submetê-los à 

apreciação de consultores ad hoc sem divulgação da identidade dos 

autores e vice-versa. Após análise do artigo, os autores recebem por 

escrito o resultado da avaliação: recomendado; recomendado com 

modificações; ou não recomendado para publicação. Caso seja 

necessário fazer modificações no texto, o autor será encarregado de 
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providenciá-las, devolvendo o artigo reformulado no prazo indicado 

pelos editores em comunicação escrita. Caberá ao Corpo Editorial a 

decisão final acerca da publicação ou não do manuscrito, bem como 

a data de sua publicação. O Corpo Editorial reserva-se ainda o direito 

de introduzir pequenas modificações no texto aceito para publicação, 

com vistas a adequá-lo aos critérios de coerência, clareza, fluidez, 

correção gramatical e padronização editorial adotados pela revista. O 

artigo enviado para publicação deverá ser encaminhado de acordo 

com as instruções abaixo enunciadas. Recomenda-se a todos os 

autores que guardem consigo uma cópia do trabalho, uma vez que a 

TRIEB não se responsabilizará por devolvê-lo, mesmo no caso de 

artigos não aceitos para publicação. 

 

DIREITOS AUTORAIS 

 

O conteúdo do material enviado para publicação deve ser inédito e 

não pode ser submetido simultaneamente para publicação em outros 

locais. A exatidão das informações é de responsabilidade do autor. Os 

artigos aceitos e publicados tornam-se propriedade da TRIEB, sendo 

vedada a sua reprodução. Para serem publicados em outros locais, 

ainda que parcialmente, necessitam da autorização por escrito dos 

editores. Os autores deverão anexar ao artigo uma carta de 

autorização, de acordo com o modelo a seguir representado, que trata 

do termo de transferência de direitos autorais. Deverão constar 

também nome completo, endereço postal, telefone, fax, e-mail de 

todos os autores e a(s) sua(s) respectiva(s) assinatura(s). 
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APRESENTAÇÃO DO ARTIGO 

 

O artigo deve ser encaminhado à Revista TRIEB em arquivo eletrônico 

Word, letra Times New Roman, corpo 12, entrelinha 1,5, formato *.doc. 

Deve ter no máximo 40 mil caracteres, incluídos os espaços. Deve ser 

enviado por correio eletrônico para o endereço revistatrieb@sbprj.org.br. 

A apresentação do artigo deve obedecer às regras e normas que estão 

disponíveis no site da SBPRJ http://www.sbprj.org.br/publicações-trieb. 


