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Os organizadores dos dossiês temáticos deverão possuir currículo acadêmico de 

qualidade comprovada no que concerne à temática proposta. A revista privilegia a edição de 

dossiês com caráter internacional, ou seja, proposições coletivas entre pesquisadores 

nacionais e internacionais. 

Após o processo de seleção dos dossiês, estes avaliados pelos editores da Em 

Perspectiva, podem sofrer alterações sugeridas pelo editor chefe ou pelo editor gerente, de 

acordo com os objetivos e missão da revista. 

 

1. DINÂMICA DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE DOSSIÊS 

1.1 – A Revista Em Perspectiva comunica que está aberta a chamada para envio de propostas 

de dossiê temático no ano de 2020; esta chamada contemplará o v. 7, n.1 que será publicado 

em junho de 2021; 

1.2 – As propostas passarão por processo seletivo organizado e coordenado pelo Conselho 

Editorial da revista; 

1.3 – O resultado do processo seletivo será divulgado até 30 de agosto de 2020; 

1.4 – O Calendário sob o qual o Dossiê aprovado estará submetido será informado aos 

organizadores juntamente com a Carta de Aceite da proposta; 

1.5 – A desistência por parte dos Organizadores de Dossiê deve ser informada com 

antecedência, de modo que não atrapalhe sua substituição pelo dossiê seguinte ou a 

publicação de um novo número com Tema Livre, tendo em vista que a Em Perspectiva recebe 

artigos em fluxo contínuo. 

 

2. CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO COMO PROPONENTE DE DOSSIÊ: 

2.1 – Os dossiês podem ser propostos por até dois (2) organizadores/proponentes que, 

preferencialmente, estejam vinculados a algum programa de pós-graduação na qualidade de 

docente, pesquisador ou em pós-doutoramento. Além disso, sugere-se que os organizadores 

pertençam a IES diferentes OU que seja em parceria com proponente vinculado a uma 

instituição internacional; 

2.2 – Os proponentes/organizadores devem possuir o título de doutor; 

2.3 – Os organizadores precisam estar vinculados a Grupos de Pesquisa e Instituições de 
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Ensino Superior (nacional ou estrangeira), que possuam reconhecida competência acadêmica 

na área temática em que o dossiê será proposto; 

2.4 – Os currículos Lattes/CNPq dos proponentes devem estar disponíveis na ocasião da 

avaliação das propostas, que serão recebidas até o dia 31 de julho de 2020. 

 

3. DOS COMPROMISSOS DOS ORGANIZADORES DE DOSSIÊ TEMÁTICO 

3.1 - Os organizadores comprometem-se a elaborar um texto (max. 500 palavras) de 

apresentação do dossiê, em português e em inglês, que deverá servir de base à chamada aberta 

(Call for articles); 

3.2 - Tal não impede que o organizador possa convidar autores que considera aptos para 

contribuírem para o dossiê. Todavia estes autores convidados serão avaliados por sistema de 

peer-review como todos os outros; 

3.3 - Sugere-se aos organizadores que tenha(m) em consideração a diversidade de formatos 

existentes na revista (Dossiê Temático, Artigos com Temática Livre, Resenhas e Entrevistas), 

sendo que o dossiê deverá refletir, na medida do possível, essa diversidade; 

3.4 - Todas as propostas de publicação devem ser submetidas conforme as informações que 

constam no site da Revista Em Perspectiva (http://periodicos.ufc.br/emperspectiva); 

3.5 - Os editores da revista selecionam, conjuntamente com os organizadores, as propostas de 

publicação que serão encaminhadas ao processo de peer-review; 

3.6 – Manter contato frequente com os editores da Revista, garantindo que a elaboração do 

dossiê seja realizada em conformidade com o cronograma e os compromissos pré-

estabelecidos; 

3.7– Cumprir o prazo para entrega do material do dossiê estipulado no calendário que 

acompanhará a Carta de Aceite da proposta de Dossiê. Uma vez que essa data seja 

estabelecida, os organizadores devem ficar atentos para entrega do material, pois uma falha na 

pontualidade prejudicará a publicação e a divulgação do número, além de causar transtornos 

ao cronograma da revista; 

3.8 – Os organizadores ficarão responsáveis pelo texto de apresentação ao dossiê. 

 

4. DAS PROPOSTAS DE DOSSIÊ 

4.1 – A proposta temática deverá ser de relevante contribuição historiográfica, destacando-se 

na seleção aquelas propostas que tiverem originalidade temática; 

http://periodicos.ufc.br/emperspectiva/
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4.2 – Os dossiês devem abordar uma das diversas dimensões do conhecimento histórico a 

partir de um eixo estruturante estabelecido pelos organizadores/proponentes; 

4.3 – A temática proposta pode relacionar o eixo estruturante escolhido pelos organizadores a 

outros temas adjacentes como, por exemplo, “História do livro e da leitura no Brasil 

oitocentista”; 

4.4 – As propostas precisam conter justificativa de relevância historiográfica e originalidade 

temática. 

 

5. ESTRUTURA E FORMA DAS PROPOSTAS SUBMETIDAS: 

5.1 – As propostas de dossiês devem ser constituídas por um texto argumentativo/descritivo, 

de no mínimo duas e no máximo 5 laudas, sobre a temática escolhida e sobre sua relevância 

para os debates na área de história; 

5.2 – As propostas deverão ser enviadas em formato doc. ou docx. através do e-mail 

revistaemperspectiva@gmail.com (Assunto: Proposta de dossiê – seleção 2020) até às 

23h59min do dia 31/07/2020; 

5.4 – Os artigos que compuserem o dossiê deverão seguir rigorosamente as Diretrizes para 

Autores da Revista Em Perspectiva, disponível no nosso site; 

5.5 – Cabe aos autores do artigo e aos organizadores do dossiê (em conjunto com os 

assessores ad hoc especializados) seguir as regras das Diretrizes para Autores e garantir a 

estrutura textual dos artigos do dossiê, bem como a relevância da reflexão para o tema 

proposto; 

5.6 – Eventuais negligências das regras dos itens acima poderão acarretar na não publicação 

do artigo. 

 

6. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DAS PROPOSTAS E DA DIVULGAÇÃO DOS 

RESULTADOS: 

Para a seleção das propostas serão observados os seguintes critérios: 

6.1 – Adequação aos critérios de estrutura e forma, estabelecidos nos itens 2, 4 e 5 deste 

edital; 

6.2 – Em relação aos proponentes: será levada em conta a titulação, a relação 

proposta/formação e a experiência em outras publicações científicas; 

6.3 – Em relação ao texto da proposta: será considerada a originalidade/viabilidade e o 
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impacto da publicação em termos de distribuição de autores por regiões e países, isto é, 

propostas que contemplem publicações de artigos em outros países e outros idiomas 

(espanhol, francês e inglês) serão priorizadas por contribuírem para a internacionalização da 

revista; 

5.4 – O Conselho Editorial da Revista Em Perspectiva tem autonomia para seleção das 

propostas, devendo divulgar a lista de classificados em seu portal eletrônico e perfis nas redes 

sociais até, no máximo, 30 de agosto de 2020; 

5.5 – As propostas que não atenderem aos critérios estabelecidos serão desconsideradas. 

 

*Os organizadores não podem ser autores e nem co-autores de artigos no dossiê sob sua 

edição; sua autoria é permitida somente na sessão entrevistas. 

 

7. DA SELEÇÃO DE ARTIGOS QUE IRÃO COMPOR OS DOSSIÊS 

CONTEMPLADOS 

7.1– A chamada pública para artigos referentes às temáticas será feita pela Revista Em 

Perspectiva, através do site oficial, e-mail e redes sociais; 

7.2 – Os artigos devem ser submetidos exclusivamente pelo portal da revista. Estes serão 

avaliados em primeira fase pelos editores e, caso sejam aprovados, encaminhados para 

avaliação de 2 (dois) pareceristas externos. A avaliação se dará às cegas – seguindo as regras 

de avaliação dos Artigos Livres da mesma Revista -, portanto sem identificação de autores e 

pareceristas; 

7.3 – Os artigos selecionados para publicação deverão ser INÉDITOS; 

7.4– Qualidade genérica do artigo (formal e de conteúdo); 

7.5 – Pertinência da temática (no contexto dos debates contemporâneos da produção do 

conhecimento histórico e historiográfico); 

7.6 – Adequação ao dossiê; 

7.7 – Adequação aos propósitos e objetivos da Revista Em Perspectiva. 

ATENÇÃO: As propostas de publicação que somente foram consideradas publicáveis com 

“correções profundas” serão reenviados ao parecerista na sua versão revisada. 

7.8 – A seleção final dos artigos para o dossiê é feito, conjuntamente, pelos editores da revista 

e organizadores, levando em conta os pareceres sobre os artigos submetidos. Em caso de 

pareceres contraditórios a decisão final cabe aos editores da revista; 
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7.9 – As propostas de qualidade que não entram no dossiê podem ser consideradas para 

publicação na Seção Artigos com Temática Livre ou em edição futura da Revista Em 

Perspectiva. 

 

8. EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO 

8.1 - Uma vez aprovado o dossiê, será estabelecida a data para a chamada de artigos e 

sistematização dos prazos para os organizadores entregarem o dossiê. Esse calendário será 

enviado para os organizadores; 

8.2 - Os prazos determinados serão cobrados pela Equipe Editorial e, em caso de 

descumprimento em reincidência, o dossiê poderá ser cancelado; 

8.3 - O dossiê aprovado será publicado no v. 7, n. 1 da Revista Em Perspectiva; 

8.4 - A edição será em versão digital; 

8.5 - Reitera-se que os organizadores/proponentes serão responsáveis pela redação de uma 

apresentação ao dossiê, introduzindo os artigos e situando-os historiograficamente. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos serão avaliados pelo Conselho Editorial da Revista Em Perspectiva e devem 

ser encaminhadas para o e-mal revistaemperspectiva@gmail.com 

 

 

Conselho Editorial da Revista Em Perspectiva 
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