
 XI ENCONTRO INTERNACIONAL DA IF – BUENOS AIRES – 29 JUNHO- 3 
 JULHO 2022 

 “TRATAMENTOS DO CORPO EM NOSSA ÉPOCA E NA PSICANÁLISE” 

 Serão consideradas as propostas que contemplem os seguintes itens: 

 1. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 Deve incluir os seguintes pontos: 

 1. TÍTULO 

 2. PERGUNTA A SER DESENVOLVIDA OU OBJETIVO A SER ALCANÇADO, 
 coerentes com o título e com o argumento 

 3. SUBTEMA DO TRABALHO (Importante: a lista com os subtemas segue em arquivo 
 anexo) 

 4. LINHA ARGUMENTATIVA DO DESENVOLVIMENTO, redigida entre 1500 e 2500 
 caracteres com espaço, deve permitir que a Comissão Científica e seus auxiliares entendam 
 o objetivo da proposta, a adequação à modalidade de trabalho, a atualidade e a pertinência 
 temática 

 5. ACORDO DE APRESENTAÇÃO DO TRABALHO FINAL COM OS 
 REQUERIMENTOS DETALHADOS ABAIXO: 

 Enviar para 

 if11citainternacional@gmail.com 

 (ou em letras maiúsculas IF11CITAINTERNACIONAL@GMAIL.COM) 

 Caso não receba confirmação do envio, enviar novamente para 

 gabrielombardi@gmail.com (com um “L”) 



 CARACTERÍSTICAS FORMAIS DA APRESENTAÇÃO FINAL  Data limite de 

 entrega das propostas selecionadas: segunda-feira, 10 de maio de 2020. 

 1. TÍTULO 

 2. RESUMO DE ATÉ 800 CARACTERES COM ESPAÇO 

 3. PALAVRAS-CHAVE (De 3a 5) 

 4. TEXTO de até 6500 caracteres incluindo espaços, como condição formal de aceitação do 
 trabalho. Caso essa quantidade seja excedida, o trabalho será devolvido ao autor, pois o 
 propósito do Encontro é favorecer o debate, e não as apresentações extensas. 

 5. BIBLIOGRAFIA, à parte dos 6500 caracteres, que inclua todos os autores citados, para 
 facilitar a tarefa dos tradutores. Sugerimos incluir, além de referências já clássicas, 
 alguma(s) dos últimos anos. 

 ENVIAR PARA: 

 if11citainternacional@gmail.com 

 (ou em letras maiúsculas IF11CITAINTERNACIONAL@GMAIL.COM) 

 Caso não receba confirmação do envio, enviar novamente para 

 gabrielombardi@gmail.com (com um “L”) 

 Pede-se aos autores que possam fazê-lo que enviem o trabalho em mais de um idioma, 
 contando com a colaboração de colegas solidários para a tradução. 

 Não serão aceitos trabalhos que não estejam de acordo com as orientações desta Comissão. 

 COMISSÃO CIENTÍFICA DO XI ENCONTRO INTERNACIONAL DA IF 

 Gabriel Lombardi (coordenador), Carmine Marrazzo, Clara Cecilia Mesa, Agnès Metton, 



 Ramón Miralpeix Jubani, Stylianos Moriatis, Ana Laura Prates, Leonardo Rodríguez e 
 Florencia Farías (pela Comissão de Organização) 


