
  PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO

MEMO CIRCULAR Nº 010/2020/PROPEI/UERR

              Boa Vista, 01 de abril de 2020.

Às Coordenações dos cursos de graduação e pós-graduação da UERR.

Assunto: Chamadas para publicação de artigos 

Senhores Coordenadores,

Ao  cumprimentá-los,  encaminhamos  em  anexo,  para  conhecimento  e  possível

interesse, lista de periódicos com chamada pública para submissão de artigos científicos em dossiês

temáticos que abrangem diversas áreas. 

Destacamos  também  que  todas  as  circulares  sobre  chamadas  para  publicação  de

artigos encontram-se no site institucional, pelo link https://www.uerr.edu.br/pesquisa/.

Na oportunidade,  solicitamos  que a lista  e  o link institucional  sejam repassados a

todos os professores de seus respectivos colegiados.

Respeitosamente,

PROF. DR. VINÍCIUS DENARDIN CARDOSO
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

Portaria 114/2020

https://www.uerr.edu.br/pesquisa/
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LISTA DE PERIÓDICOS COM CHAMADA PÚBLICA ABERTA

QUALIS-
CAPES*

REVISTA E ENDEREÇO
ELETRÔNICO

TEMÁTICA
DATA FINAL

DE
SUBMISSÃO

A3

Revista Ciência & Saúde Coletiva
http://
www.cienciaesaudecoletiva.com.br
/chamada-publica/chamada-
publica-para-edicao-tematica-da-
revista-ciencia-saude-coletiva/82 

Condição juvenil na América Latina:
demandas e enfrentamentos às

iniquidades em saúde

30/04/2020

A3
Revista Inter-ação
https://www.revistas.ufg.br/
interacao/announcement/view/623 

Dossiê: “O Financiamento da Educação
no Brasil pós golpe de 2016”

31/03/2020

A3

Revista Mundos do Trabalho
https://periodicos.ufsc.br/
index.php/mundosdotrabalho/
announcement/view/1409 

Dossiê:  "Trabalhadores de construção:
por estradas, ferrovias, açudes e outras

obras".

01/07/2020

A1

Papéis 
https://periodicos.ufms.br/
index.php/papeis/announcement/
view/141 

Literatura em perspectivas
transdisciplinares: diálogos com saberes

outros

15/07/2020

A2 
Revista LinguíStica
https://revistas.ufrj.br/index.php/rl/
announcement 

Pesquisas sobre línguas de sinais: uma
contribuição à luz dos 25 anos de “Por
uma gramática de línguas de sinais”

31/07/2020

A2 
Revista LinguíStica
https://revistas.ufrj.br/index.php/rl/
announcement 

Linguística Centrada no Uso 10/04/2020

A3

SCRIPTA UNIANDRADE
https://uniandrade.br/
revistauniandrade/index.php/
ScriptaUniandrade/announcement 

Eixo temático: Questões de identidade
cultural nas literaturas de língua

portuguesa
30/04/2020

A3

Revista Ciência & Saúde Coletiva
http://
www.cienciaesaudecoletiva.com.br
/chamada-publica/programa-de-
volta-para-casa/92 

Programa de Volta para Casa (Reforma
Psiquiátrica)

30/06/2020

B3

Revista Contraponto 
https://revistas.ufpi.br/index.php/
contraponto/announcement/view/
223 

Dossiê: "Inquisição, justiça
eclesiástica, religião e religiosidades

na Época Moderna"
30/04/2020

A4

Revista Roda da Fortuna
https://
www.revistarodadafortuna.com/
2020-1 

Retórica no Mundo Antigo 30/04/2020
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A3

ACERVO: Revista do arquivo 
nacional
http://
revista.arquivonacional.gov.br/
index.php/revistaacervo/
announcement/view/45 

História da arquivologia no Brasil:
instituições, atores e dinâmica social

30/04/2020

A1
Revista HISTÓRIA (São Paulo)
http://historiasp.franca.unesp.br/
chamada/ 

Dossiê: “Memórias e Mortes de
Imperadores Romanos (Séculos I-VI

d.C.)”
30/04/2020

A2 

Revista Tempos Históricos http://
e-revista.unioeste.br/index.php/tem
poshistoricos/announcement/view/
295 

Trabalho e migração
15/05/2020

B3 

Revista Iniciação e Formação 
Docente 
http://seer.uftm.edu.br/revistaeletro
nica/index.php/revistagedeles 

Escrita, variação linguística e
interculturalidade: estudos e pesquisas. 30/04/2020

B1
Desenvolvimento e meio 
ambiente.
https://revistas.ufpr.br/made

Dossiê: “Sociedade e Ambiente no
Semiárido: controvérsias, abordagens e

perspectivas.”
30/04/2020

A2
Caderno de Letras 
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/
index.php/cadernodeletras

Dossiê:  “Entre excessos e
esquecimentos: questões

contemporâneas sobre memória”.
17/05/2020

A1
Revista Linguagem e Ensino
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/
index.php/rle

Línguas minoritárias 20/04/2020

A1
Revista Katálysis
https://periodicos.ufsc.br/
index.php/katalysis/index 

Estado, autoritarismo e luta de classes 30/06/2020

A4 
Revista Temporalis
http://periodicos.ufes.br/temporalis/
announcement/view/358 

As Diretrizes Curriculares para os
Cursos de Serviço Social 16/04/2020

A4 

International Journal of Latin 
American Religions
https://www.springer.com/journal/
41603/updates 

Latin America religions 15/07/2020

B1
Revista Iluminuras 
https://seer.ufrgs.br/iluminuras/ann
ouncement/view/1127 

A concepção Simmeliana de cidade
moderna

31/05/2020

A1

Revista Brasileira de Estudos da 
Presença 
https://www.seer.ufrgs.br/presenca/
announcement 

Performance e Antropologia.
30/04/2020

A3

SCRIPTA UNIANDRADE
https://uniandrade.br/
revistauniandrade/index.php/
ScriptaUniandrade/announcement 

Eixo temático:  Questões de identidade
cultural nas literaturas de língua

estrangeira
30/05/2020

A2
Caderno de Letras 
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/
index.php/cadernodeletras

Histórias da Literatura Infantil
26/07/2020
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A1

Revista Brasileira de História da 
Educação
http://periodicos.uem.br/ojs/
index.php/rbhe/announcement/
view/328

Dossiê: “Processos de emancipação e
educação na América: história, política e

cultura (séculos XIX e XX)
14/04/2020

B3 

Conexões: Educação Física, 
Esporte e Saúde
https://periodicos.sbu.unicamp.br/
ojs/index.php/conexoes/
announcement/view/277 

Esporte, ginástica e educação em
perspectiva histórica 15/08/2020

*O estrato do Qualis  CAPES considerado é o da proposta divulgada em 2019. Como o estrato de cada periódico está
sujeito  a  alterações  até o  final  do quadriênio  em 2020,  é sempre  importante  consultar  os  critérios  da área-mãe do
periódico, que serão determinantes para definição do estrato do periódico no final do quadriênio. 
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