VII Simpósio Internacional sobre Crianças e Instituições
V CONGRESSO da Rede INFEIES
IX CONGRESSO da Rede RUEPSY
IV Congresso da Rede de Psicanálise e Direito
Sujeitos e instituições: territórios, fronteiras e exílios

Desenvolvimento das atividades
O VII SIMPINFA 2020 se inicia com atividades que se desenvolvem de maneira VIRTUAL e
finaliza com atividades que se levam a cabo de maneira PRESENCIAL na cidade de Mar del
Plata.

Atividades de partipação virtual



Apresentação de trabalhos livres: 15 de abril a 30 julho de 2020
Fórum de debates de trabalhos livres: de 01 a 30 setembro de 2020

Apresentação de trabalhos livres
a) Os trabalhos livres poderão ser apresentados por ao menos um/a autor/a. Cada autor/a no poderá
participar de mais de dois trabalhos.
b) Dever-se-á eleger o Eixo temático no qual se inscreve entre os 7 publicados.
c) Dever-se-á apresentar um resumo de 900 palavras no mínimo e 1000 palavras no máximo, que será
anexado à plataforma on line indicada de 15 de abril a 30 de junho de 2020 para ser avaliado pelo comitê
científico. O resumo deve refletir avanços de investigação teórica ou empírica, dispositivo de intervenção,
apresentação de caso, relato de experiências, pertinentes aos Eixos publicados.
d) O trabalho poderá ser Aceito – Aceito com modificações – Recusado.
d.1 No caso de ser ACEITO, as/os autores deverão apresentar um vídeo de no máximo 5 minutos
ampliando/relatando sobre a investigação, dispositivo, intervenção, apresentação de caso o outro descrito
no resumo. Poder-se-á utilizar material de apoio editado como fotos, vídeo, PowerPoint, outros. Se a
extensão superar os cinco (5) minutos, não será admitida. Data de apresentação: de 01 a 10 de agosto de
2020. No caso de ser um grupo de autoras/es, apenas um/a fará a exposição em vídeo. O evento oferece
assessoramento e consignas para a confecção do vídeo. d.2 No caso de ser ACEITO COM MODIFICAÇÕES,
as/os autores deverão incorporar as modificações requeridas e voltar a apresentar para poder participar do
fórum de debate de trabalhos livres. d.3 No caso de ser RECUSADO poderá participar como ASSISTENTE de
todas as atividades programadas de maneira virtual e/ou presencial.

Trabalhos ACEITOS: Participam de Fórum de debate de trabalhos livres: de 01 a 30 de setembro
de 2020

Atividade presencial de 08 a 10 de Outubro de 2020
(Pode ser adequado ao virtual se razões sanitárias o recomendarem)






Mesas Redondas
Fórum de debate experiências-paradigmáticas (por eixos temáticos)
Fórum de espaços curriculares sobre infância e adolescência, de Institutos de
formação docente, profissional e de Universidades Argentinas e estrangeiras.
Autoras e autores com seus livros
Reuniões de Grupo de Trabalho de cada Rede (restrito a membros)

