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Edital	n.	001/2020	

	

CHAMADA	PÚBLICA	DE	ARTIGOS	PARA	PUBLICAÇÃO	DE	OBRA	ACADÊMICA	

	

A	Academia	Brasileira	de	Escritores,	os	organizadores	e	curadores	do	projeto	

“Shoah:	80	anos	de	memória	e	resistência”,	tornam	pública	a	presente	Chamada,	

referente	à	seleção	de	artigos	científicos	para	publicação	de	seis	volumes	temáticos	

em	formato	digital,	para	distribuição	gratuita.	

	

DO	OBJETO	

Tornar	 pública	 a	 chamada	 de	 artigos	 científicos	 para	 compor	 a	 coletânea	

“Shoah:	80	anos	de	memória	e	resistência”,	promovida	pela	Academia	Brasileira	

de	Escritores	e	organizada	pelos	professores	Cláudia	Costin,	João	Paulo	Vani	e	José	

Luiz	Goldfarb.	

	

PÚBLICO-ALVO	

Acadêmicos	de	pós-graduação	com	titulação	mínima	de	mestre,	professores	

universitários	com	titulação	mínima	de	mestre,	profissionais	da	área	de	preservação	

da	memória	do	Holocausto	e	demais	interessados	na	pesquisa	objeto	da	presente	

chamada	pública	de	artigos.	

Os	trabalhos	devem	ser	originais	e	de	autoria	de	doutores	e	mestres,	além	de	

especialistas	 da	 área	 de	 preservação	 da	 memória	 do	 Holocausto.	 Admite-se,	 no	

máximo,	três	coautores.	

	

CRONOGRAMA	

	

• Recebimento	dos	artigos:	até	27	de	março	de	2021	

• Resultado	da	avaliação:	02	de	maio	de	2021	

• Prazo	para	retificações:	16	de	maio	de	2021	

• Resultado	da	seleção:	23	de	maio	de	2021	

• Lançamento	da	coletânea:	31	de	julho	de	2021	
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EIXOS	TEMÁTICOS	

Os	trabalhos	devem,	obrigatoriamente,	ter	seus	conteúdos	voltados	para	os	

temas	de	interessa	da	coletânea,	a	saber:	

	

Volume	Cultura:	Curadoria	de	Nancy	Rozenchan	(USP)	

Volume	Diáspora	e	Imigração:	Curadoria	de	Lyslei	Nascimento	(UFMG)	

Volume	Educação:	Curadoria	de	Claudia	Costin	(FGV	/	Hardvard)	

Volume	Memória:	Curadoria	de	Carlos	Reiss	(Museu	do	Holocausto/Curitiba)	

Volume	Religião:	Curadoria	de	José	Luiz	Goldfarb	(PUC-SP/Hebraica)	

Volume	Trauma:	Curadoria	de	João	Paulo	Vani	(Abresc)	

	

INSCRIÇÕES	

Para	submissão	dos	artigos,	os	autores	deverão	enviar	seus	trabalhos	até	a	

data	final	de	27	de	março	de	2021,	conforme	segue:	

	

• O	 título	 do	 e-mail	 deve	 fazer	 referência	 ao	 edital	 N.	 001/2020	 –	

Chamada	Pública	de	Artigos	

• A	versão	do	artigo	que	será	submetida	ao	projeto	deverá	ser	enviada	

para	o	e-mail	contato@abresc.com.br	nos	formatos	MSWord	(.doc	ou	

.docx)	 e	 PDF,	 sem	 identificação	 dos	 autores	 no	 texto	 e	 nas	

propriedades	do	arquivo	a	ser	anexado,	permitindo	a	Avaliação	Cega	

dos	pares	acadêmicos;	

• Em	 arquivo	 separado,	 deverá	 ser	 enviada	 também	 para	 o	 e-mail	

contato@abresc.com.br	nos	formatos	MSWord	(.doc	ou	.docx)	e	PDF,	

a	 identificação	 do(s)	 autor(es),	 sendo	 obrigatório	 o	 envio	 dos	

seguintes	 dados:	 1)	 biodata,	 com	 nome	 completo,	 maior	 titulação,	

instituição	à	qual	 está	vinculado	e	e-mail	 institucional;	2)	 link	para	

currículo	Lattes	e	ORCID;	3)	Breve	biografia	do	autor,	com	até	1000	

caracteres;	

• Serão	aceitos	artigos	em	línguas	inglesa	e	espanhol	se	enviados	por	

autores	estrangeiros.	 	
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CONDIÇÕES	DE	PARTICIPAÇÃO	

Os	artigos	devem	estar	de	acordo	com	as	diretrizes	a	seguir:	

	

• Os	textos	em	português	devem	ser	produzidos	com	base	nas	regras	

para	apresentação	de	artigos	científicos	da	ABNT;	

• A	versão	do	artigo	que	será	submetida	ao	projeto	deverá	ser	enviada	

para	o	e-mail	contato@abresc.com.br	nos	formatos	MSWord	(.doc	ou	

.docx)	 e	 PDF,	 sem	 identificação	 dos	 autores	 no	 texto	 e	 nas	

propriedades	do	arquivo	a	ser	anexado,	permitindo	a	Avaliação	Cega	

dos	pares	acadêmicos;	

• Em	 arquivo	 separado,	 deverá	 ser	 enviada	 também	 para	 o	 e-mail	

contato@abresc.com.br	nos	formatos	MSWord	(.doc	ou	.docx)	e	PDF,	

a	 identificação	 do(s)	 autor(es),	 sendo	 obrigatório	 o	 envio	 dos	

seguintes	 dados:	 1)	 biodata,	 com	 nome	 completo,	 maior	 titulação,	

instituição	à	qual	 está	vinculado	e	 e-mail	 institucional;	2)	 link	para	

currículo	Lattes	e	ORCID;	3)	Breve	biografia	do	autor,	com	até	1000	

caracteres;	

• Os	artigos	em	português	devem	apresentar:	 título,	resumo	(até	500	

caracteres)	 e	 palavras-chave	 (de	 três	 a	 cinco),	 tanto	 em	 português	

quanto	em	inglês;	

• Os	 artigos	 deverão	 atender	 à	 seguinte	 estrutura:	 introdução,	

desenvolvimento,	 considerações	 finais	 e	 referências.	 Subtítulos	 e	

tópicos	 devem	 estar	 claramente	 indicados	 e	 destacados,	 conforme	

normas	da	ABNT;	

• Citações	ao	longo	do	texto	devem	obedecer	a	NBR10520;	

• As	 referências	 de	 fontes	 citadas	 devem	 obedecer	 à	 NBR	 6023,	

seguindo	o	sistema	AUTOR/DATA,	de	modo	que	contenham	todos	os	

dados	necessários	para	identificar	a	publicação	original;	

• O	artigo	deve	ser	inédito;	

• Os	artigos	devem	ter	no	mínimo	15	(quinze)	e	no	máximo	20	(vinte)	

laudas,	digitadas	na	fonte	Times	New	Roman,	tamanho	12,	obedecendo	
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a	espaçamento	entre	linhas	de	1,5;	margens	esquerda	e	superior	com	

3	cm	e	margens	direita	e	inferior	com	2	cm;	

• Os	 artigos	 em	 língua	 inglesa	 poderão	 ser	 publicados	 no	 idioma	 de	

origem,	a	critério	dos	organizadores;	

• Deve-se	utilizar	itálico	em	expressões,	palavras	e	citações	que	venham	

a	diferir	da	língua	do	artigo.	Não	utilizar	sublinhado,	exceto	nas	URLs;	

• As	 figuras	 e	 tabelas	 devem	 ser	 posicionadas	 ao	 longo	 do	 texto,	

indicando	suas	fontes;	

• As	 revisões	 ortográfica	 e	 gramatical	 ficam	 a	 cargo	 dos	 autores,	

devendo,	 portanto,	 procederem	 todas	 as	 revisões	 que	 julgarem	

necessárias	antes	de	submeterem	o	artigo	para	análise;	

• As	revisões	ortográfica	e	gramatical	finais	ficarão	a	cargo	dos	da	HN	

Editora,	responsável	pela	publicação	do	projeto;	

• A	 assinatura	 da	 declaração	 de	 originalidade	 e	 cessão	 de	 direitos	

autorais	em	prol	da	Academia	Brasileira	de	Escritores	(ABRESC),	e	o	

termo	de	concordância	com	a	publicação	será	solicitada	somente	para	

os	 artigos	 aprovados.	 Se	 o	 artigo	 tiver	 mais	 de	 um	 autor,	 todos	

deverão	enviar	os	referidos	documentos,	em	arquivos	separados,	com	

assinatura.	

	

Os	 textos	 serão	 automaticamente	 rejeitados	 se	 não	 forem	 observadas	 as	

diretrizes	expostas	no	presente	edital.	

	

	

São	José	do	Rio	Preto,	16	de	dezembro	de	2020.	

	

	
	
	

João	Paulo	Vani	
Presidente	

Academia	Brasileira	de	Escritores	


