CONVOCATÓRIA PARA CHAMADA DE ARTIGOS ACADÊMICOS
PARA O E-BOOK CARTOGRAFIAS DO ISOLAMENTO
Está aberta a convocatória de artigos acadêmicos para o Projeto Cartografias do Isolamento
para a construção de um E-book, Cartografia do Isolamento a partir das reflexões geradas
entre a relação corpo-cidade. Os estudos realizados neste projeto buscam repensar as relações
afetivas, os deslocamentos e a cidade. Além de retomar um diálogo entre a Universidade e a
comunidade neste período de pandemia mundial.
O isolamento social nos impõe uma série de mudanças tanto nos âmbitos macro quanto
micropolíticos. Estão implicadas transformações econômicas, sociais, históricas, culturais e
subjetivas. A ocupação do espaço urbano se restringe enormemente e as trocas de afeto entre
seus habitantes se reconfiguram. Nesse cenário, como nossas próprias subjetividades
constituem a subversão a esta imposição necessária? Como os afetos se transformam e
procuram criar novos laços mesmo quando não podem se constituir no mesmo espaço físico?

Diretrizes para autores e autoras
O E-book Cartografia do Isolamento será uma publicação gratuita de ensaios, artigos,
poemas, contos e fotografias em português coordenado pelo Grupo de Pesquisa - GECAE
(Espaço, Corpo, Arte e Estética) do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da
Universidade de Brasília.
Os artigos acadêmicos são organizados pelo conselho editorial composto pela coordenação
do GECAE destinada a recrutar especialistas em suas respectivas áreas de atuação para a
organização e submissão do material recebido com o intuito de manter a pertinência e
qualidade diante ao escopo do E-Book.
Ao propor uma submissão, autores e autoras são convidados a verificar a conformidade do
manuscrito em relação aos itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de acordo
com as normas serão devolvidas.
1. Autores e autoras devem ser mestrandos/mestrandas, mestres e doutores.
2. A contribuição é original e inédita.
3. O artigos deverão ter a extensão de 10 a 15 páginas, formatados em página A4,
espaçamento 1,5 e fonte Times New Roman, 12pt.
4. O título deve ser digitado em fonte Times New Roma, 14 pt, negrit e não deve
ultrapassar 85 caracteres com espaço, na língua portuguesa;
5. Cada proposta de artigo deve incluir impreterivelmente: título na língua original que
expresse o conteúdo e a ideia geral do texto; resumos em português de até 500
caracateres, com espaço; cinco (05) palavras-chave.
6. Notas numeradas devem aparecer em pé de página e referências bibliográficas ao
final do artigo.
7. Os arquivos para submissão estão em formato Microsoft Word, OpenOffice ou RTF
(desde que não ultrapassem 2MB).
8. O texto segue os padrões e requisitos bibliográficos pela ABNT.
9. As imagens utilizadas nos artigos, além de referenciadas no material, devem ser
enviadas numeradas (Fig.01; Fig.02; etc.), em arquivos separados, em formato TIFF
ou JPG, com 10 cm pelo lado maior, em formato CMYK e com resolução mínima de
300 DPI. As legendas devem conter, no máximo, 150 caracteres, com espaço.

10.
Os textos originais dos autores e das autoras devem ser enviados para o
seguinte e-mail : cartografiasdoisolamento@gmail.com
11. Prazo da submissão: 15 de agosto de 2020

Declaração de Direito Autoral
Autores e autoras que submetem a este E-Book concordam com os seguintes termos:
a) Autores e autoras mantém os direitos autorais sobre o trabalho, permitindo colocá-lo sob
uma licença Licença Creative Commons Attribution, que permite livremente a outros acessar,
usar e compartilhar o trabalho com o crédito de autoria.
b) Autores e autoras podem abrir mão dos termos da licença CC e definir contratos adicionais
para a distribuição não-exclusiva e subseqüente publicação deste trabalho (ex.: publicar uma
versão atualizada em um periódico, disponibilizar em repositório institucional, ou publicá-lo
em livro), com o crédito de autoria e apresentação inicial neste E-Book.

Política de Privacidade
Os nomes e endereços informados neste E-Book serão usados exclusivamente para os
serviços prestados por este projeto, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a
terceiros.

Quaisquer materiais publicados nesse livro estão licenciados com uma Licença Creative
Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional.
Contato do Projeto Cartografias do Isolamento
Cartografias do Isolamento: cartografiasdoisolamento@gmail.com

