
CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO 

 

A área de História do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) da Universidade 

Federal do Acre (UFAC), responsável pela coletânea Diálogos sobre história, cultura e 

linguagens, publicação com periodicidade anual que tem por objetivo mobilizar e 

envolver pesquisadores, professores e estudantes de pós-graduação das diversas áreas das 

Ciências Humanas, torna público que está recebendo artigos para processo de análise e 

seleção, tendo em vista a composição de seu terceiro volume, a ser publicado em 

dezembro de 2020.  

Organização: Prof. Dr.ª Marina Vieira de Carvalho (UFAC), Prof. Dr.ª Vanessa 

Generoso Paes (UFAC) e Prof. Dr. Daniel da Silva Klein (UFAC)   

Comitê Científico: Prof. Dr. Sérgio Roberto Gomes de Souza, Prof. Dr. José Sávio da 

Costa Maia, Prof. Dr. Hélio Moreira da Costa Júnior, Prof.ª Dr.ª Teresa Almeida Cruz 

Calendário: 

Período para submissão de artigos: 30 de junho a 30 de setembro de 2020 

Período para avaliação e decisão sobre publicação dos artigos: 01 de outubro a 30 de 

novembro de 2020.  

Período para publicação dos artigos selecionados: 15 a 31 de dezembro de 2020. 

Atenção: 

Todos os manuscritos precisam estar estritamente dentro das seguintes normas de 

publicação. Artigos que estiverem em dissonância com as normas estabelecidas, serão 

recusados. A contribuição deve ser original e inédita. 

DIRETRÍZES PARA AUTORES 

Garantindo a avaliação pelos pares cega 

As contribuições submetidas à coletânea são avaliadas por um ou mais pareceristas, 

escolhidos pelos membros do Comitê Científico. As identidades de autores e de 

pareceristas não são reveladas para os avaliadores. Todos os documentos enviados para 

avaliação devem ser submetidos sem qualquer identificador de autoria. Recomenda-se 



verificar resquícios de informações no corpo do texto, nas notas e nas propriedades do 

arquivo. 

Identificação persistente de autoria  

A autoria será atribuída durante o processo de submissão. Nesse caso, os artigos, 

devidamente identificados com o(s) nome(s) completo(s), instituição a qual está 

vinculado e a formação (indicar titulação acadêmica máxima), deverão ser enviados para 

o seguinte endereço eletrônico: coletaneacfch@gmail.com  

Referências bibliográficas 

1. As contribuições podem conter imagens, tabelas, gráficos e quadros, sendo 

indispensável indicar as fontes utilizadas logo abaixo da inserção.  

2. Os artigos devem ser escritos em língua portuguesa, contendo entre 30.000 e 60.000 

caracteres (cerca de 11-25 páginas), incluindo imagens, tabelas e notas de rodapé. A fonte 

deve ser Times New Roman, tamanho 12, com espaço entre linhas de 1,5. As margens 

devem ter recuo de 3 cm dos lados esquerdo e superior, e de 2 cm na margem inferior e 

direita. O alinhamento deve ser justificado. As palavras escritas em idioma diferente do 

adotado na redação do artigo deve ser redigidas em itálico. 

2.1. A primeira página deve conter o título centralizado em português, seguido pelo nome 

do(a) autor(a);  

2.2. As referências bibliográficas, as fontes documentais e os comentários críticos devem 

ser indicados em notas de rodapé. É necessário destacar ao final do texto o material 

arrolado nas notas. Recomenda-se o uso parcimonioso das mesmas, de forma a garantir a 

fluidez da leitura. 

2.3. As citações de até três linhas devem vir entre aspas no corpo do texto. As que 

ultrapassarem esse limite deverão ser destacadas por meio de recuo à esquerda de 4 cm, 

espaçamento simples entre linhas, fonte Times New Roman, tamanho 10, sem aspas ou 

itálico. 

3. A forma de referência à bibliografia e a fontes primárias adota a norma ABNT. 

3.1. Exemplos de referência à bibliografia e a fontes primárias na primeira citação: 

 3.1.1. Livro  

WEINSTEIN, Barbara. (Re)formação da classe trabalhadora no Brasil, 1920-1964. 

São Paulo: Cortez; CDAPH-IFAN – Universidade São Francisco, 2000. 

 3.1.2. Capítulo de livro 

HOBSBAWM, Eric J. O fazer-se da classe operária, 1870-1914. In: HOBSBAWM, Eric 

J. Mundos do trabalho: novos estudos sobre história operária. 2ª ed. Tradução de Waldea 

Barcellos & Sandra Bedran. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. p. 273-297. 

3.1.3. Coletânea 



GOMES, Ângela de Castro; SILVA, Fernando Teixeira da (org.). A Justiça do Trabalho 

e sua história: os direitos dos trabalhadores no Brasil. Campinas: Editora da Unicamp, 

2013. 

3.1.4. Capítulo de coletânea 

SOUZA, Robério Santos. “Centenas de pessoas de diversas nações”: os trabalhadores 

livres, libertos e escravos da Bahia and San Francisco Railway Company. In: SAMPAIO, 

Gabriela dos Reis; CASTILLO, Lisa Earl; ALBUQUERQUE, Wlamyra 

(org.). Barganhas e querelas da escravidão: tráfico, alforria e liberdade (séculos XVIII 

e XIX). Salvador: EDUFBA, 2014. p. 253-280. 

3.1.5. Teses e Dissertações 

FONTES, José Raimundo. Manifestações operárias na Bahia: o movimento grevista, 

1888-1930. 1982. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – Faculdade de Filosofia 

e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 1982. p. 25-29. 

3.1.6. Artigos em periódicos 

LEITE LOPES, José Sergio; PESSANHA, Elina; RAMALHO, José Ricardo. Esboço de 

uma história social da primeira geração de sociólogos do trabalho e dos 

trabalhadores. Educação & Sociedade, Campinas, v. 33, n. 118, p. 115-129, jan.-mar. 

2012. 

3.1.7. Artigo na imprensa periódica (jornais) 

SINDICALISTAS insistem na cláusula social. Folha de São Paulo, São Paulo, 14 maio 

1997. Dinheiro, p. 2/7. 

 6.1.8. Artigo em anais eletrônicos 

SCOTT, R. J. O trabalho escravo contemporâneo e os usos da história. In: VI 

ENCONTRO ESCRAVIDÃO E LIBERDADE NO BRASIL MERIDIONAL – A 

experiência dos Africanos e seus descendentes no Brasil, 2013, 

Florianópolis/SC. Anais [...]. Florianópolis: UFSC, 2013. p. 1-11. Disponível 

em: http://www.escravidaoeliberdade.com.br/site/images/Textos.6/rebeccascott.pdf. 

Acesso em: 12 dez. 2014. 

 6.1.9. Documentos e páginas online 

LARSON, Kate Clifford. Biography: Harriet Tubman. Disponível 

em: http://www.tubmaninstitute.ca/biography_harriet_tubman. Acesso em: 28 mar. 2019. 

 6.1.10. Legislação (impressa ou em meio eletrônico) 

BRASIL. [Consolidação (1943)]. CLT Consolidação das leis do trabalho. 2ª ed. atual. 

São Paulo: Saraiva, 2013. 
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