
CHAMADA - APOIO À PUBLICAÇÃO DE COLETÂNEAS 

 

I - Quem pode enviar trabalhos: docentes permanentes (plenos)  do Programa de História 

Social. 

II - Prazo de entrega dos originais revisados em formato Word: 30/06/2022 

III - A inscrição e a entrega dos originais devem ser feitas no site do Programa de Pós Graduação 

em História Social, seção Solicitações On-line: https://ppghs.fflch.usp.br/pt-br/pt-

br/posgraduacao/hs/inscricao_publicacao 

IV - Pré-requisitos para os originais:  

a- Trabalhos inéditos com mínimo de três e o máximo de 10 autores, cuja reunião se 

caracterize como coletânea de problemática específica; 

b- Pelo menos um dos autores  deve ser docente pleno do Programa em História Social;  

c- Máximo de dois organizadores, sendo que um deles deve ser professor pleno do 

programa;  

d- Pelo menos um dos autores da coletânea  deve ser professor ou pesquisador de 

instituição estrangeira, com titulação mínima de doutor; 

e-  O número de não titulados como doutor não deve ultrapassar a margem de vinte por 

cento da publicação.  

f- Todos os trabalhos devem ser inéditos.  

V - Critérios de seleção (prioridade):  

1) Diversidade institucional com ênfase  na internacionalização; 

2) Trabalhos resultantes de pesquisa original e impacto historiográfico; 

3) Titulação dos autores.   

IV – Não serão aceitos originais resultantes de compilação de trabalhos apresentados em 

congressos, simpósio, colóquios ou similares.  

VI - Todos os trabalhos devem ser encaminhados já revisados e acompanhados de aparato de 

erudição (notas bibliográficas e explicativas de acordo com a ABNT, listas de ilustrações, gráficos 

e tabelas, bibliografia e fontes, índice remissivo e informações acadêmicas sobre os autores). 

Imagens serão permitidas desde que estejam em preto e branco. Os trabalhos devem ser 

acompanhados de informações sobre seus autores, índice remissivo.  

VII - O Programa apoiará a publicação no limite dos recursos disponíveis. Os livros deverão ser 

publicados na coleção da  e História Social,   Editora Intermeios, coleção Entre(H)istória.  
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