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CHAMADA DE TRABALHOS – PROPOSTA DE E-BOOK 

ALACIP JOVEN 2015/2016 

 

Informamos que o grupo de pesquisa ALACIP Joven, da Associação Latino 

Americana de Ciência Política, está selecionando trabalhos para compor seu primeiro e-

book: “América Latina em foco: novas perspectivas de análise sobre a região” (título 

provisório). Aberta à interdisciplinaridade, essa edição também recebe textos provenientes 

das demais áreas das Ciências Sociais. Os artigos devem ser originais e refletir os debates 

teórico-metodológicos bem como a produção acadêmica e científica da área acerca da 

realidade Latino Americana. 

Os artigos devem oferecer subsídios e fomentar pesquisas realizadas na região ou 

versarem sobre temas da região Latino-americana. Visa, assim, a contribuir para uma 

melhor compreensão e ampliar os debates das dinâmicas das transformações sociais, 

políticas e econômicas que marcam a região da América Latina atualmente. O livro será 

publicado em formato de e-book e terá registro internacional vinculado (ISBN). Objetivando 

elaborar um material de alta qualidade, tantos os resumos quanto os trabalhos completos a 

serem publicados serão recebidos mediante chamada pública e avaliados por no mínimo 

dois pareceristas. 

1. Temática geral  

América Latina em foco: novas perspectivas de análise sobre a região  

2. Seções para composição do e-book 

- Política Externa  

- Eleições, Partidos e Comunicação Política 

- Movimentos Sociais e Participação Política 

- Instituições Políticas  

- Democracia e Cultura Política  
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3. Público alvo 

Alunos de Pós-Graduação ou jovens professores de Ciência Política, Relações 

Internacionais e áreas afins.  

4. Cronograma 

Data limite para submissão de resumos  30/11/2015 

Divulgação dos resumos aprovados  20/12/2015 

Data limite para recebimento dos capítulos completos 20/03/2015 

Expectativa de data de Publicação (versão eletrônica) Outubro/2016 

  

5. Regras de submissão de resumos 

i.  As propostas de capítulos submetidos devem ser inéditas e devem assim 

permanecer durante a avaliação.   

ii. Os resumos serão recebidos pelo e-mail: alacip.jovem@gmail.com com o 

título: “SUBMISSÃO DE RESUMO_E-BOOK” 

iii. Os resumos devem ser enviados com, no máximo, 500 palavras. Fonte Times 

New Roman, tamanho 12, espaçamento de 1,5. Devem vir acompanhados do 

título e podem ser escritos em espanhol ou português.  O formato do arquivo 

deve ser em Word. 

iv. Os autores proponentes devem enviar, junto ao texto, o nome completo, 

filiação e e-mail.  

 

6. Regras para envio de capítulos completos 
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i. Os capítulos também devem ser enviados para o e-mail 

alacip.jovem@gmail.com com o título: “CAPÍTULO COMPLETO_E-BOOK” em 

formato Word.  

ii. Os capítulos completos não devem ultrapassar 55 mil caracteres (incluindo 

notas e bibliografia). Devem ser formatados com espaço 1,5. Devem vir 

acompanhados do nome completo do(s) autores(s), titulação, vínculo 

institucional e e-mail . Figuras e gráficos devem ter boa resolução, estar dentro 

do texto e numeradas em sequência com título e fonte. 

iii.  Os capítulo podem ser publicados em espanhol ou português. 

iv. Normas para referências bibliográficas: 

Livros: 

TOURAINE, A. (1981), The voice and the eye: An analysis of social 
movements. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

 Artigos: 

FELD, S.L. (2002), “On the emergence of social norms”. Contemporary 
Sociology, v. 31, n. 6, pp. 638-640. 

 Coletâneas: 

INGRAM, H.; SCHNEIDER, A. L.; DELEON, P. (2007), “Social construction and 
policy design”. In: SABATIER, P. A. (org.).Theories of the policy process. Cambridge, 

MA: Westview Press. 

Teses Acadêmicas: 

FORTUNA, Carlos. (1988), Threading Through: Cotton Production, Colonial 
Mozambique and Semiperipheral Portugal in the World-Economy. Tese de 

Doutorado. State University of New York – Binghamton. 

  

Atenciosamente, 

Coordenação executiva da Alacip Joven 
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