CHAMADA PÚBLICA n. 05/2019
Submissão de artigos para a Revista Outros Tempos
http://www.outrostempos.uema.br
Tema: Feminilidades e Masculinidades em Foco

A Revista Outros Tempos, do Curso de História da Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA), torna pública a chamada de nº 05, para seleção de Artigos, Resenhas e Estudo
de Caso, que irão compor o volume 17, número 29, jan./jun, 2020, para o dossiê
temático: Feminilidades e Masculinidades em Foco, sob organização de:
 Elizabeth Sousa Abrantes, professora da Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA/Brasil);
 Pedro Vilarinho Castelo Branco, professor da Universidade Federal do Piauí
(UFPI/Brasil);
 Elizangela Barbosa Cardoso, professora da Universidade Federal do Piauí
(UFPI/Brasil).

1. Apresentação
Teorizado a partir de diferentes perspectivas, o uso do conceito de gênero despertou, nas
últimas décadas, debates, disputas e abordagens plurais. Seu emprego permitiu o
enfoque relacional no campo história das mulheres, a pluralização da categoria mulher,
o estudo das masculinidades e o reconhecimento da necessidade de relacionar gênero às
categorias classe, raça/etnia, geração, sexo e desejo, dentre outros marcadores de
identidade. Assim, o objetivo do Dossiê temático “Feminilidades e Masculinidades em
Foco” é dar visibilidade a pesquisas que façam uso do conceito de gênero a partir de
várias perspectivas, com intuito de abordar a construção das feminilidades e
masculinidades, ora, através das relações com as categorias mulheres, homens, sexo e
desejo; ora, distanciando-se, destas, articulando-se a diversos temas relativos à
contemporaneidade. O intuito é demonstrar a pluralidade das feminilidades e das
masculinidades, suas relações com as (des) construções dos binarismos e as práticas e
representações que instituem o mundo contemporâneo.

2. Objetivo
Pelo presente edital, convidamos aos profissionais e pesquisadores da área de História,
Doutorandos e Doutores, para o encaminhamento de artigos, individuais ou em
coautoria, para o compor o Dossiê Temático “Feminilidades e Masculinidades em
Foco”, da Revista Outros Tempos do ano de 2019, com publicação prevista para
fevereiro de 2020.
3. Cronograma
Lançamento do edital
Data limite de submissão de artigos
Divulgação dos resultados (prevista)
Publicação em versão eletrônica (prevista)

Junho de 2019
30 de setembro de 2019
Janeiro de 2020
Fevereiro de 2020

4. Regras de Submissão
a) Os artigos serão submetidos para avaliação do Organizador do Dossiê e
Conselho Editorial da Revista Outros Tempos;
b) Serão selecionados os artigos que obtiveram melhor classificação pelo
Organizador e Conselho Editorial, buscando combinar abordagens
multidisciplinares e diversidades teóricas;
c) Os artigos devem seguir as orientações técnicas de apresentação da Revista
Outros Tempos, como pode ser observado no seguinte link:
http://www.outrostempos.uema.br/OJS/index.php/outros_tempos_uema/about/su
bmissions#authorGuidelines
d) Os artigos que não atenderem às normas de apresentação, serão RETIRADOS;
e) Serão aceitos artigos em português, espanhol, inglês e francês;
f) Os artigos devem ser enviados para a Revista Outros Tempos, identificados pelo
nome do Dossiê, via email: outrostempos_revista@yahoo.com.br
OBSERVAÇÕES:
a) A Revista Outros Tempos tem um número máximo de publicações, por número,
de artigos livres, artigos do dossiê, resenhas e estudos de caso para o Dossiê
temático, são eles:
Categoria
Artigos livres
Artigos dossiê
Resenhas
Estudo de Caso

Máximo
04
12
02
02

b) Cabe a Revista Outros Tempos avaliar e selecionar os artigos, resenhas e estudos
de caso e, caso necessário, organizar um segundo volume, se o número de
artigos submetidos assim permitir.

c) A Revista continua a receber artigos sobre os mais diversos temas, em fluxo
contínuo, para compor a seção de “Artigos Livres”.
São Luís, 06 de junho de 2019
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