
 

Chamada para publicação 2016 

(Seção livre e temas especiais) 

 

Mosaico é a revista discente do Programa de Pós-Graduação em História, Política 

e Bens Culturais (PPHPBC) da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getulio Vargas 

(FGV/CPDOC) que tem como objetivo divulgar artigos e outras produções voltadas para 

as áreas de Ciências Humanas e Sociais. A revista Mosaico vem, por meio desta chamada, 

convidar os interessados para que enviem trabalhos (artigos, resenhas e entrevistas) sobre 

temas livres para publicação em seus dois números no ano de 2016. Além dos temas 

livres, haverá duas seções temáticas, a saber: “Gênero e sexualidade” e “Crises no Brasil”. 

“Gênero é uma categoria que designa as diferentes posições sociais assumidas 

pelos sujeitos em função de marcadores associados aos universos “masculino” e 

“feminino”. Estas concepções são transformadas no decorrer do tempo e variam de acordo 

com o contexto social. Pensando no conceito de ‘sexualidade’, de forma a observar os 

mais distintos aspectos, assim como a construção de suas relações, a Mosaico abre 

chamada para artigos e resenhas que se utilizem da categoria de “gênero” como análise 

e/ou abordem a temática de “sexualidade” para compor um de seus Temas Especiais de 

2016.” 

O contexto brasileiro tem desafiado analistas de vários campos disciplinares a 

interpretarem a “crise” política e institucional que o país atravessa. Alguns afirmam tratar-

se da maior crise política desde 1964. Comparações com o passado exigem cuidado, mas 

ajudam a refletir sobre a conjuntura levando em conta condições estruturais da sociedade 

brasileira. Com o objetivo de animar o debate acerca do momento político atual, sem 

perder de vista a perspectiva histórica, a revista Mosaico abre a chamada para artigos e 

resenhas que discutam o tema “Crises no Brasil”. 

 

  



A submissão de artigos, resenhas e entrevistas será aceita até a data seguinte: 8 de julho 

de 2016. E-mail para envio dos trabalhos: mosaico@fgv.br 

Instruções para submissão: 

a) Artigos 

Os artigos submetidos à revista para publicação deverão ser acompanhados de uma lista 

com até seis palavras-chave e de um resumo informativo com até cem palavras, em 

português e com versão em inglês. No resumo, devem ficar claros os objetivos, os 

métodos empregados e as principais conclusões do trabalho. 

Os arquivos encaminhados para publicação devem ser salvos no formato .DOC e ter entre 

quinze e vinte e cinco laudas. O texto deve utilizar fonte Times New Roman, tamanho 

12, espaçamento entre linhas 1,5 e margens de 3 cm. 

O artigo deverá ser apresentado considerando a seguinte ordenação: 

Folha de rosto, contendo título do trabalho, nome(s) do(s) autores(s) e nome da instituição 

e do programa de pós-graduação ao qual o autor está vinculado, assim como o título do 

projeto de pesquisa e do orientador, se for o caso; resumo em português, com palavras-

chaves; resumo em inglês, francês ou espanhol, com tradução das palavras-chaves; na 

primeira página do artigo, o título e o nome do autor devem constar novamente (caso seja 

de interesse do autor, um endereço de correio eletrônico para contato pode ser fornecido 

em nota de rodapé); o artigo propriamente dito; e referências bibliográficas. 

As remissões bibliográficas deverão figurar no corpo principal do texto no formato (autor, 

data da publicação: página) e as notas ao final do texto. 

Exemplos: 

Utilizando as considerações feitas por Le Goff (1984:122), [...] 

É função primordial da memória reforçar a coesão social de um grupo [POLLAK, 1992]. 

A indicação da documentação e da bibliografia deverá aparecer ao final, separadamente. 

Neste caso, primeiro a documentação e, depois, a bibliografia, em ordem alfabética pelo 

sobrenome do autor, seguindo-se as normas da ABNT. 

Quando forem utilizadas imagens no artigo, os autores deverão enviá-las em anexo como 

arquivos JPEG (resolução aproximada de 1024×480). Não serão aceitos arquivos DOC 

com imagens inseridas no corpo do texto. Após a análise dos pareceristas, a equipe 

editorial da Mosaico entrará em contato com o (a) autor (a) para enviar a avaliação e para 

que possam ser feitas as devidas correções, se for o caso. 

O não cumprimento das regras acima explicitadas levará à notificação do autor, que 

deverá fazer as correções necessárias para a avaliação do Conselho Editorial. 
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b) Resenhas 

As resenhas deverão seguir as mesmas normas descritas para os artigos, observando-se o 

limite de cinco laudas. 

c) Entrevistas 

A revista Mosaico receberá para publicação entrevistas jornalísticas e entrevistas de 

história oral. No caso das últimas, a transcrição pode conter um trecho editado ou a íntegra 

da entrevista, desde que explicitada em nota a opção do autor. Para este gênero, deverá 

ainda ser encaminhada cópia da Carta de Cessão de Direitos assinada pelo entrevistado. 

 

 


