Instruções e Normas Técnicas para Apresentação de Livros
Para que o livro seja apresentado no XXXIX CBP é obrigatória a inscrição no Congresso de pelo menos um dos
seus autores, que será o apresentador do trabalho.
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1.1. Todos os autores deverão estar cientes e "de acordo" com a apresentação do livro na atividade.
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O prazo limite para inscrição 07 de Julho de 2022.
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Autor: poderá apresentar até o máximo de 2(dois) livros.
Inscrição dos Livros
Das condições para inscrição:

4.1 Para todos os inscritos no CBP;
4.2 Psiquiatras devem ser associados;
4.3 Associados devem estar quites;
4.4 Familiares de Associados quites e inscritos no CBP.
4.5 Para realiza sua inscrição, envie as informações abaixo, juntamente com o resumo do livro para:
cientifico.congresso@abp.org.br
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Título do Livro:
Dados do apresentador:
Nome completo:
CPF:
Instituição a que pertence:
Endereço para correspondência:
Bairro:
Cidade: / UF:
Cep:
E-mail:
Caso haja Co-autores, informe:
Nome completo:
E-mail:
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Envio do Resumo
A inscrição para a Sessão de Apresentação de Livros deve ser acompanhada de um resumo do livro respeitando
as seguintes normas:
5.1 Os resumos devem ter no máximo 2.000 caracteres. (somente texto sem símbolos ou fórmulas)
5.2 Os resumos deverão ser apresentados em português.
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Avaliação dos Resumos dos Livros
O aceite ou não da inscrição pela Comissão de Avaliação será comunicado por comunicação oficial a ser enviada
por email;
As decisões das Comissões são irrevogáveis e não cabem recursos quanto a recusa dos livros inscritos.
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Da apresentação do Livro
7.1 A apresentação deverá ser realizada em power point;
7.2 O idioma da apresentação deverá ser em português, independentemente do idioma que o livro foi publicado;
7.3 O tempo para apresentação será de 15 minutos.
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Das Regras
8.1 A Sessão de apresentação de Livros, foi criada especificamente para prestigiarmos as obras de nossos
Associados em uma Atividade Cultural, sem fins lucrativos.
8.2 Fica vedado a venda ou exposição de exemplares no momento das apresentações dos livros.
8.3 Para efeito de comercialização, a Editora deve adquirir um espaço na exposição, entrando em contato com o
setor comercial da ABP através dos e-mails: comercial@abp.org.br e comercial2@abp.org.br

