Chamada para capítulo em livro sobre ‘’Trajetórias negras nas
universidades do Brasil’’

O núcleo de Estudos Interdisciplinares Afro-brasileiros da Universidade Estadual
de Maringá – Paraná (NEIAB/UEM) em pareceria com Editora UNIEDUSUL tem
satisfação de convocar pesquisadores e pesquisadoras para apresentar capítulos de
livro para a coletânea Trajetórias Negras nas Universidades do Brasil.
Resumo da proposta: Nas últimas décadas no Brasil diversas universidades têm adotado
medidas para aumentar o número de alunos/as e professores/as negros/as em seus espaços.
A entrada da população negra no espaço universitário tem proporcionado um outro
conjunto de experiências, vivências, saberes e epistemologias para pensarem a si e a partir
disso, construírem e elaborarem novos conhecimentos científicos, até então aleijados do
debate e da reflexão acadêmica, senão como na condição de objeto. Essa diversificação
dos saberes e conhecimentos científicos possibilitou a universidade a ampliação de sua
produção científica, a constituição de novas bases de saberes e a criação de novas
possibilidades e modelos explicativos para os fatos e acontecimentos que compreendem
e caracterizam a sociedade. Os textos enviados devem estar vinculados a um dos dois
subtemas abaixo:
a) Trajetória de alunos negros e alunas negras nas universidades brasileiras;
b) Trajetória de professores negros e professoras negras nas universidades
brasileiras.
Prazo para Submissão de Artigos: 15/05/2019.

Normas: Título no idioma original, em negrito, inicial em Maiúscula, centralizado,
tamanho da fonte 12pt; Sub-títulos, em Maiúscula e negrito, com espaçamento simples
entre parágrafos, recuo a esquerda; Texto completo, escrito em Arial 12 pt e com
espaçamento de 1,5; Parágrafo 1,5 cm. O texto deverá ter a extensão mínima de 15
páginas e no máxima de 25 páginas com referências, caracteres com espaço, incluídas as
referências bibliográficas e notas. As notas de rodapé devem ser usadas quando

necessário, sendo exclusivamente explicativas ou para citação de fontes documentais;
as referências das obras citadas devem ser listadas ao final do texto, em ordem alfabética,
em fonte Arial, em corpo 12 e com espaçamento simples. Cada referência deve constar
em um parágrafo e estar separada por um espaço simples, no caso das fontes essas deverão
ser

arroladas

nas

referências

na

sequência

à

bibliografia,

com

o

subtítulo FONTES (negrito e caixa alta). As Margens devem ter 2,5 cm à direita,
esquerda, superior e inferior.
O texto pode ter no máximo duas autorias, sendo que uma delas devem ser referente a
orientação.
O

artigo

deverá

ser

submetido

para

aprovação

pelo

site:

https://www.uniedusul.com.br/submissao/login
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Prazo para Submissão de Artigos: 15/05/2019.

Prazo para aprovação dos artigos: 20/06/2019.
Prazo para Publicação: 30/07/2019.
Observação: Os prazos poderão sofrer alterações de acordo com a demanda de artigos.

ATENÇÃO: A publicação não terá custo para o autor, após aprovado
o sistema dará baixa do valor de publicação automaticamente.

