CHAMADA PÚBLICA n. 07/2020
Submissão de artigos para a Revista Outros Tempos
http://www.outrostempos.uema.br
Tema: “As relações nação-região e os espaços de fronteira no processo de
institucionalização das ciências e da saúde no Brasil”
A Revista Outros Tempos, do Curso de História da Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA), torna pública a chamada de nº 07/2020, para seleção de Artigos, Resenhas e
Estudo de Caso, que irão compor o volume 17, número 30, 2020.2, para o dossiê
temático: “As relações nação-região e os espaços de fronteira no processo de
institucionalização das ciências e da saúde no Brasil”, sob organização de: Dr.
Agostinho Júnior Holanda Coe (UFPI – CSHNB) e Dra. Tamara Rangel Vieira (COCFIOCRUZ).
1. Apresentação
Cada vez mais os debates sobre as relações entre nação-região e sobre os espaços de
fronteira nos permitem uma visão privilegiada sobre os processos de constituição,
legitimação e profissionalização de práticas científicas. Tais singularidades, sejam elas
de ordem sócio histórica, cultural, geográfica, política ou econômica,
interferiram/interferem diretamente sobre as atividades científicas que se desenvolveram
em determinado território, demarcando particularidades que precisam ser melhor
visualizadas. Assim, ao reconhecer o local e o global como espaços de agenciamento
das atividades científicas, propomos o diálogo com trabalhos interessados na
investigação das dinâmicas e circulação das práticas e dos saberes científicos, tanto a
nível de nação-região, quanto a nível de espaços de fronteira. Trabalhar dentro dessa
chave de reflexão leva a um duplo movimento que favorece a identificação de
peculiaridades ao mesmo tempo em que ajuda a complexificar percepções mais
abrangentes, viabilizando análises mais aprofundadas sobre o processo de constituição e
institucionalização das práticas científicas no Brasil e lançando luzes para a
compreensão de um processo mais geral de institucionalização das ciências no país.

2. Objetivo
O Dossiê pretende agregar trabalhos que analisem os processos de constituição e
institucionalização de práticas científicas tanto em contextos locais, quanto em
perspectivas globais, sejam eles situados no campo da história, com suas abordagens
micro analíticas, atlânticas e/ou histórias conectadas, seja em campos interdisciplinares.
Assim, tendo em vista a escassez de estudos desta natureza, esta é uma perspectiva
bastante promissora, especialmente do ponto de vista da discussão metodológica e da
realização de estudos comparativos. Mais do que promover estudos sobre a história das
ciências em diferentes contextos, trata-se, na verdade, de compreender em que medida
as atividades científicas praticadas nestes espaços atendem as demandas locais/globais,
ao mesmo tempo em que dialogam, em alguma medida, com tradições de pesquisa
‘nacionais’.
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 compor o Dossiê Temático da Revista Outros Tempos do ano de 2020.2.
Esta edição acolherá artigos que versem sobre “As relações nação-região e os espaços
de fronteira no processo de institucionalização das ciências e da saúde no Brasil”.
3. Cronograma
Lançamento do edital
Data limite de submissão de artigos
Divulgação dos resultados (prevista)
Publicação em versão eletrônica (prevista)

ATÉ DIA 29/11/2019
ATÉ 30/03/2020
JUNHO DE 2020
JULHO 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
4
12
4
2

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, 27 de novembro de 2019.
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