
 

EDITAL 01/2018 

CHAMADA DE ARTIGOS PARA PUBLICAÇÃO EM LIVRO 

 

A Rede Brasileira de Centros e Institutos de Juventude, o Centro MAGIS 

Anchietanum e o Conselho da Pós-Graduação em Juventude no Mundo 

Contemporâneo tornam público o presente Edital de chamada de artigos de atuais e 

antigos/as estudantes da Especialização em Juventude, a fim de, sendo selecionados, 

compor publicação impressa. Já em sua décima turma, a Pós-Graduação Lato-Sensu 

em Juventude no Mundo Contemporâneo é uma proposta da Rede Brasileira de 

Centros e Institutos de Juventude – uma articulação de 13 organizações de 

Juventude espalhadas pelo país – em convênio com a Faculdade Jesuíta de Filosofia 

e Teologia (FAJE). Em 2019, o projeto completará vinte anos de existência, tendo 

formado nesse período centenas de especialistas em juventude de todas as regiões 

do Brasil e de outros países da América Latina. 

 

OBJETIVO| 

O presente Edital tem por objeto conhecer e publicar, no formato de livro, as 

produções científicas de atuais e antigos/as estudantes da Especialização em 

Juventude, ao longo das dez turmas formadas. 

 

ETAPAS| 

I. Inscrição dos artigos; 

II. Avaliação dos artigos; 

III. Resultado da avaliação, com possíveis pedidos de ajustes; 

IV. Recebimento dos artigos completos corrigidos; 

V. Revisão final dos artigos pela Comissão Organizadora; 

VI. Publicação do livro. 

 

 

 



SOBRE OS ARTIGOS E AUTORES/AS| 

 Os artigos deverão ser inéditos; 

 Deverão conter entre 8 e 12 páginas, incluindo um breve resumo, palavras-

chave, conteúdo do artigo, citações bibliográficas e eventuais anexos, e serem 

apresentados conforme as normas técnicas atuais da ABNT;  

 Os textos deverão ser escritos com a fonte Times New Roman, tamanho 12 

(doze), com espaçamento entre linhas de 1,5 (um e meio) centímetros, 

margens esquerda e superior de 03 (três) centímetros e margens direita e 

inferior de 02 (dois) centímetros, e deverão ser enviados em formato .Doc.; 

 Os nomes dos/as autores/as deverão vir no corpo do artigo, abaixo do título. 

Em nota de rodapé deverá constar a formação acadêmica, instituição de 

ensino e e-mail de cada autor/a, assim como em qual turma da Especialização 

em Juventude se formou; 

 Os artigos podem ser frutos das produções de conclusão da Especialização 

em Juventude (desde que não publicados previamente em outros volumes) 

ou de outras pesquisas realizadas desde que versem sobre a temática da 

juventude; 

 Cada artigo poderá ter até dois autores/as; 

 Cada autor/a poderá enviar apenas um artigo; 

 Este Edital se restringe a atuais e antigos/as estudantes da Especialização em 

Juventude no Mundo Contemporâneo. Todos/as os/as autores/as devem ter 

se formado em alguma das turmas da Pós-Graduação em Juventude no 

Mundo Contemporâneo. Com relação à 10ª Turma, serão aceitos os artigos 

daqueles/as que participaram e foram aprovados/as no primeiro módulo, 

em julho de 2018; 

 Os artigos que não observarem as especificações deste Edital serão 

imediatamente desclassificados; 

 A veracidade das informações, assim como a autoria dos artigos será de 

exclusiva responsabilidade dos autores, declarada mediante assinatura de 

Termo de Responsabilidade; 

 Além dos/as artigos de antigos/as estudantes da Especialização, submetidos à 

avaliação, a publicação contará com artigos de convidados/as, sendo estes/as 

professores/as e parceiros/as do curso, além de pesquisadores/as da área. 



INSCRIÇÃO DOS ARTIGOS| 

 Os artigos deverão ser entregues, até 10/01/2019, por meio eletrônico 

através do e-mail: posjuventude@anchietanum.com.br com o assunto: 

EDITAL 01/2018 - ARTIGOS PARA PUBLICAÇÃO EM LIVRO; 

 Mensagens que não forem encaminhadas com esse descritivo no assunto 

serão desconsideradas, sem nenhum aviso prévio. 

 

AVALIAÇÃO DOS ARTIGOS| 

 Os artigos apresentados serão avaliados pela Comissão Organizadora, que 

dará o parecer sobre a publicação do artigo, com recomendações de 

modificações, caso considere necessário. 

 Os critérios para a aprovação serão: relevância do tema para o campo dos 

estudos de juventude; desenvolvimento claro dos argumentos; apresentação 

das considerações finais e resultados; atualidade do tema. 

 Caso os/as autores/as não cumpram o prazo indicado no cronograma, os 

artigos serão desclassificados. 

 A organização se reserva o direito de selecionar quantos artigos considerar 

apropriado, sem necessidade de divulgar previamente o número de artigos. 

 

PUBLICAÇÃO DO LIVRO| 

 O livro será disponibilizado, inicialmente, apenas na versão impressa 

podendo ser disponibilizada sua versão eletrônica, posteriormente; 

 O livro terá registro na Biblioteca Nacional (ISBN); 

 A Comissão Organizadora se reserva o direito de negociar com qualquer 

editora, devidamente em funcionamento no país, para a publicação do livro, 

com quantas edições achar pertinente; 

 Neste caso, eventuais repasses da Editora, referentes à venda de exemplares, 

serão destinados a projetos da Especialização em Juventude; 

 O lançamento do livro se dará durante o III Simpósio Nacional Aproximações 

com o Mundo Juvenil, a ser realizado na cidade de Belo Horizonte, de 11 a 13 

de julho de 2019 (data sujeita à alteração). 

 

 



CALENDÁRIO|  

 Período de inscrição dos artigos: 12/09/2018 a 12/01/2019. 

 Prazo para solicitação de modificações em artigos: 12/03/2019 

 Devolução dos artigos com modificações: 12/04/2019 

 Resultado final da seleção: até o dia 12/05/2019. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS| 

 Não há custos envolvidos na inscrição dos artigos e também não há nenhum 

tipo de pagamento para os/as autores/as dos artigos selecionados; 

 Os/as autores/as dos artigos selecionados cedem, desde já, a utilização do 

artigo, o uso de seu nome e das imagens relativas à produção e divulgação 

para fins de promoção institucional do livro de que este Edital trata. Para isso, 

pós o envio do artigo para a seleção, deverão assinar um termo formal de 

cessão de direitos autorais, no qual (1) declararão seu conhecimento de que 

não receberão recursos pela publicação do artigo; (2) declararão que o 

conteúdo da obra em questão é de sua autoria, em colaboração com 

outros/as autores, da qual assume qualquer responsabilidade moral e/ou 

material; 

 Casos omissos neste Edital serão deliberados pela Comissão Organizadora; 

 As dúvidas poderão ser solucionadas pelo e-mail: 

posjuventude@anchietanum.com.br, desde que utilizado nas mensagens o 

assunto: DÚVIDAS EDITAL 01/2018 - ARTIGOS PARA PUBLICAÇÃO EM 

LIVRO. 

 

 

São Paulo, setembro de 2019. 

Comissão Organizadora. 


