CHAMADA PÚBLICA 11/2022
Submissão de propostas de Dossiês: edições 2024 e 2025
http://www.outrostempos.uema.br
A Revista Outros Tempos, do Curso de História da Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA), torna pública a chamada nº 11/2022, com o objetivo de selecionar propostas
de dossiês temáticos para publicação no volume 21, número 38 (2024.2), volume 22,
número 39 (2025.1) e número 40 (2025.2).
As
propostas
deverão
ser
encaminhadas
para
o
e-mail
outrostempos_revista@yahoo.com.br até o dia 31 de outubro de 2022, indicando como
assunto: Proposta de Dossiê.
A proposta deverá ser elaborada por dois ou três organizadores(as), obrigatoriamente
doutores e de instituições de ensino ou pesquisa diferentes, e conter os seguintes itens:




título do dossiê;
nomes dos/as organizadores/as do dossiê, com link para CV Lattes (ou
equivalente, no caso de pesquisadores estrangeiros e/ou vinculados a IES
sediadas em outro país);
resumo do tema do dossiê (de 15 a 20 linhas).

Obs: Serão valorizadas propostas em que um dos organizadores seja vinculado a
instituição de ensino ou pesquisa sediada fora do país.
Os(as) organizadores(as) deverão assinar Termo de Compromisso (ver ANEXO I), em
que declaram ciência das normas desta Chamada e da Revista e comprometem-se a
cumpri-las. Os termos de compromisso deverão ser encaminhados, preenchidos e
assinados, juntamente com a proposta.
O Conselho Editorial da Revista Outros Tempos fará a análise das propostas recebidas,
com a prerrogativa de selecioná-las e definir para qual volume e número cada proposta
será encaminhada. Os resultados serão divulgados até o dia 30 de novembro de 2022.
Os organizadores dos dossiês deverão se comprometer a encaminhar para o e-mail da
Revista, nos mesmos prazos estabelecidos para o envio de artigos ao referido Dossiê:




01 (uma) entrevista;
01 (um) estudo de caso, e;
02 (duas) resenhas, que também comporão o Dossiê.

Os pareceristas que avaliarão os artigos encaminhados para o Dossiê serão definidos
pelos organizadores, em parceria com Conselho Editorial da Revista Outros Tempos. O
número de artigos que comporá os dossiês será definido de comum acordo, não devendo
exceder o número de 10 (dez).
As regras gerais para submissão de trabalhos e as diretrizes para os autores podem ser
consultadas
em
https://www.outrostempos.uema.br/index.php/outros_tempos_uema/about/submissions

São Luís, 25 de junho de 2022.
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ANEXO I

TERMO DE COMPROMISSO

Pelo
presente
Termo
de
Compromisso
e
Responsabilidade,
eu
________________________, portador(a) do documento de Identidade nº
_____________________, expedido pelo __________________, CPF nº
__________________ (para estrangeiros, informar nacionalidade e número do
passaporte), comprometo-me a organizar o dossiê intitulado ___________________,
respeitando os prazos e normas estabelecidas pelo Conselho Editorial da Revista
Outros Tempos. Comprometo-me ainda a participar de reuniões eventualmente
convocadas pelo Conselho Editorial para tomada de decisões referentes ao trabalho de
organização do Dossiê.

São Luís, ____ de ______________ de 20___

___________________________________________________
Assinatura do(a) Organizador(a)

