23!1 Congresso Brasileiro de Psicodrama
Federação Brasileira de Psicodrama - FEBRAP
Estado de São Paulo
02 a 07 de Setembro 2022

REGULAMENTO DO PRÊMIO FEBRAP 2022

(deve ser observado também o Regulamento Interno do Congresso)
1. O PRÊMIO FEBRAP 2022 do 23 º CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICODRAMA será
regido pelo presente regulamento, que se encontra arquivado sob o nº 2.046.702 no Cattório
de Títulos e Documentos da Capital de São Paulo, na rua XV de Novembro, nl) 251, oabendo
à Comissão Ju1gadora, por maí.oria, a decisão dos casos omissos.
2. Serão considerados automaticament e candidatos ao PRÊMIO FEBRAP 2022 todos os
estudantes de Psieodrama e psicodramatistas federados, inscritos no 2311 Congresso Brasileiro de
Psicodrama; e- que enviarem os respectivos trabalhos completos ªté o prazo estipt1lado pelo
Regulamento Interno do Congresso. Para a premiayão o candidato deverá ter sua inscrição no
Congresso devidamente quitada.
3. A secretaria do Congresso encaminhará os trabalhos, em cópia cega, par-a avaliação à Comissão
Científica/ Coordenação da Subcomissão dos Escritos Psicodramáticos, frente a cada categoria de
prêmio.
4. O trabalho concorrente será avaliado por três pareceristas.
5. Serão premiados os 2 (dois) primeiros lugares <le cada categoria. Serão aceitos trabalhos nas
seguintes categorias:
51. Artigo inédito de autoria de aluno nível I (ainda cursando).
5.2. Artigo inédito de alunos nos Níveis Il e Ili (ainda cursando) e/ou titulados nível 1
com até 05 anos de conclusão.
5.3. Artigo inédito de autotiã de psicod1•ãmátistâs com n1ais de 05 anos de titulação.
5.4. Produção Artística - fotos, esculturas, desenhos, poesías ou prosas que expressem
artístícamente conceitos ou ideias moreníanas. O texto sobre a produção artistica deve
apresentar consistência teórica para r.espaldar a arte.
6. Entende-se por a:rtigos inéditos relatos de alta qualidade de pesquisas originais, baseadas em
investigações sistemáticas e completas. Também serão aceitos artigos teóricos ou de revisão com
análise crítica e oportuna de um corpo abrangente de investigação, relativa a assuntos de interesse
para o desenvolvimento da Socionomia., preferencialmente em uma área de pesquisa para a qual
Q a1.1-tor wntriôi.ü,
7, Os trabalhos deverão ser escritos na formata.r;ão:
• Microsoft Windows Word (versão de 97-2003 ou mais recente).
• Espaçamento duplo.
• Letra Times New Roma11 12.

