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EDITAL DE SELEÇÃO DE DOSSIÊS – 2018-2019

A  revista  Tessituras,  através  do  presente  edital,  convida  os(as)

interessados(as)  a  apresentar  proposta  de  dossiê  para  publicação nas próximas

quatro edições da revista (v. 6, n. 1, jan./jun. 2018; v. 6, n. 2, jul./dez. 2018; v. 7, n. 1,

jan./jun. 2019; v. 7, n. 2, jul./dez. 2019), de acordo com a linha editorial vigente, os

critérios estabelecidos pelo Qualis/CAPES e as especificações que seguem.

DA CARACTERIZAÇÃO DOS DOSSIÊS

Um  dossiê  se  constitui  em  um  conjunto  de  artigos,  ensaios,  traduções,

resenhas e/ou entrevistas em torno de um tema que expresse uma contribuição

relevante para a Antropologia e/ou Arqueologia.  No caso da Tessituras, os textos

podem ser em língua portuguesa ou espanhola. O dossiê deve ser composto por no

mínimo seis artigos inéditos articulados temática, teórica e metodologicamente. Em

seu conjunto, o dossiê deve apresentar ao menos dez publicações, somados artigos,

ensaios, traduções, resenhas e entrevistas. 

DOS(AS) PROPONENTES

Poderão  apresentar  propostas  professores(as)  e  pesquisadores(as)

doutores(as)  atuantes  na  Antropologia  e/ou  Arqueologia  em  âmbito  nacional  e

internacional. Cada proposta de dossiê poderá ter até três organizadores(as), sendo

que ao menos um(a)  deles(as)  deve estar  vinculado(a)  ao PPGAnt/UFPel.  Cada

proponente poderá apresentar apenas uma proposta de dossiê.

CRONOGRAMA

Lançamento do edital: 12/06/2017

Data limite de submissão de propostas: 15/08/2017

Divulgação dos resultados: 31/08/2017
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ENVIO DAS PROPOSTAS

As  propostas  de  dossiê  devem  ser  enviadas  para  o  e-mail

revista.tessituras@ufpel.edu.br com cópia  para  potz_51@yahoo.com.br,  contendo

os seguintes itens: 

1) Título do dossiê; 
2) Resumo do  tema do  dossiê,  acrescido  da  justificativa  sobre  a  atualidade,

relevância e originalidade do tema; 
3) Links dos currículos Lattes dos(as) organizadores(as); 
4) Indicação  de  ao  menos  cinco  autores(as)  a  serem  convidados(as)  para

participar do dossiê, com suas titulações, filiações institucionais e produções

na temática;
5) Sugestão de dois possíveis números/edições preferenciais para a publicação

do dossiê (v. 6, n. 1, jan./jun. 2018; v. 6, n. 2, jul./dez. 2018; v. 7, n. 1, jan./jun.

2019;  v.  7,  n.  2,  jul./dez.  2019),  tendo  presente  que  as  atividades  de

divulgação da chamada e recepção de artigos devem começar no mínimo

com nove meses de antecedência.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

1) Competência acadêmica dos(as) organizadores(as) na temática proposta; 
2) Atualidade, originalidade e relevância da temática; 
3) Diferenciação  da proposta  em relação  a  dossiês  publicados recentemente

pela revista; 
4) Possibilidade  de  a  temática  proposta  contemplar  e  atrair  autores(as)  de

variadas instituições, regiões e países; 
5) Possibilidade de reunião de artigos que apresentem perspectivas variadas na

temática do dossiê. 

DISPOSIÇÕES GERAIS

1) Os(as) proponentes contemplados(as) se comprometerão com o cumprimento

dos prazos de seleção, avaliação e edição dos textos;
2) Os(as) organizadores(as) se comprometerão em redigir um texto introdutório

sobre a temática e/ou uma apresentação da edição;
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3) Os(as)  organizadores(as)  deverão  colaborar  com  os(as)  editores(as)  na

indicação de pareceristas para a avaliação dos artigos, comprometendo-se

em manter sigilo sobre o processo de avaliação;
4) A revista Tessituras trabalha com a avaliação anônima por pares (double-blind

peer  review).  Não  serão  publicados  artigos  que  não  recebam  avaliação

positiva pelos(as) pares no processo de avaliação; 
5) A critério dos(as) editores(as), o dossiê aprovado poderá ser acompanhado

de  outros  artigos,  ensaios  e  resenhas  submetidos  regular  e  livremente,

diretamente pelos(as) autores(as) no site da revista (seção Artigos Livres);
6) Serão  desconsideradas  as  propostas  que  não  atendam as  especificações

deste edital;
7) A ordem de publicação das propostas selecionadas será definida pela

Comissão Editorial em comum acordo com os(as) proponentes.
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