Chamada para proposição de dossiês ao Anuário Antropológico para 2023
O Anuário Antropológico, Revista do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da
Universidade de Brasília, receberá, até 30 de março de 2022, propostas para publicação de
dossiês temáticos para dois de seus volumes de 2023.
Serão aceitas propostas nas línguas portuguesa, inglesa, francesa e espanhola.
As propostas deverão ser encaminhadas ao e-mail da Revista, contendo as seguintes informações
e respondendo às seguintes condições:
Sobre os editores/as:
I - Ambos/as devem ser doutores/as em antropologia social e vinculados/as a instituições de
diferentes unidades da federação brasileira ou países;
II – Curriculum lattes atualizados dos/as editores /as – no caso de proponentes brasileiros. Para
editores/as

estrangeiros/as,

serão

aceitos

Curriculum

vitae.

Da proposta:
A

proposta

deverá

contar

com

as

seguintes

informações:

I – Título do dossiê, com justificativa de sua relevância. Espera-se que a justificativa contemple
ponderações sobre a contribuição do dossiê para a literatura existente sobre o tema;
II – Resumo dos artigos que comporão o dossiê, com identificação institucional de seus autores.
Cada resumo deve ter até 150 palavras. Os dossiês devem congregar artigos de pesquisadores
vinculados

a

diferentes

estados

(no

Brasil)

e/ou

países;

III – O dossiê deverá ser composto por entre 4 e 7 artigos, excluindo introdução, os quais deverão
observar as regras de estilo do periódico;
IV- O dossiê poderá ser composto por artigos em diferentes línguas, a saber, português, inglês,
espanhol e francês.
V- A proposta deverá estar em formato word e conter, no máximo, 2 mil palavras.

Da organização e fluxo editorial:
I - Os artigos recebidos passarão por triagem dos/as proponentes dos dossiês, aqui denominados
editores/as convidados;
II – Os/as editores/as devem indicar ao menos dois pareceristas para cada um dos artigos que
compõem o dossiê, observando critérios de diversidade institucional, regional e nacional, além de
diversidade funcional (pareceristas em começo e final de carreira);
III - Caberá à secretaria do Anuário enviar os artigos para revisão por pares e proceder à
comunicação com os/as autores/as a respeito da avaliação de seus textos;
IV – Os pareceres serão encaminhados aos/às editores/as ao mesmo tempo em que o serão aos
autores/as. Este/as terão até 30 dias para apresentar nova versão de seus textos.
V – Caberá ao Comitê Editorial do Anuário Antropológico a avaliação final dos artigos propostos,
verificando se respondem satisfatoriamente ou não às demandas dos/as pareceristas e aos
padrões de qualidade do periódico. Para casos insatisfatórios, a publicação será vetada;
VI – O texto de introdução ao dossiê é de responsabilidade dos/as editores/as convidados/as.
Além de apresentar os textos que compõem o dossiê, a introdução deve prover reflexões sobre o
estado

da

arte

do

tema

e

justificar

a

relevância

e

originalidade

do

dossiê.

VII – Os/as editores/as não podem participar como autores/as ou coautores/as dos artigos
incluídos no dossiê.
Dos prazos:
I

–

A

proposta

deve

ser

enviada

ao

endereço

da

(revista.anuario.antropologico@gmail.com) até 30/03/2022.
II – A divulgação do resultado ocorrerá até o dia 30/04/2022, no site da Revista e no e-mail
enviado pelos/as organizadores/as.
III – Os dossiês selecionados devem ser enviados para a revista nas seguintes datas:
30/07/2022, dossiê a ser publicado em janeiro de 2023;
30/10/2022, dossiê a ser publicado em maio de 2023.
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