
 

 

 

Chamada de contribuições para o primeiro número de Novos Debates 

 

Novos Debates é um novo espaço para novas ideias. Trata-se de um fórum de publicações, 

promovido pela Associação Brasileira de Antropologia, voltado a pesquisadoras/es em 

formação em antropologia. Pretende-se um espaço de divulgação ampla e reflexão crítica 

sobre a produção antropólogica contemporânea, através de modelos alternativos de debates e 

contribuições. Novos Debates representa a criação de um espaço dinâmico de diálogo, 

opiniões e embates necessários à formação das novas gerações de pesquisadoras/es em 

antropologia. 

  

Novas Pesquisas 

Para o seu primeiro número, convidamos estudantes em antropologia e áreas afins, de todos 

os níveis de formação, a enviar contribuições para a a seção Novas Pesquisas. Aceitamos 

textos sobre pesquisas em desenvolvimento ou recentemente concluídas no quadro de 

formação acadêmica de seu autor. Tendo em vista que o objetivo dessa seção é de fazer 

circular os trabalhos desenvolvidos pelas/os estudantes, propomos a/os autoras/es o envio de 

textos curtos com uma apresentação sucinta e clara de suas pesquisas. Nessa seção, 

aceitaremos também pequenos vídeos. 

 

 



 

 

Resenhas  

Outras seções também estão abertas a contribuições. Aceitamos o envio de resenhas de 

publicações, exposições artísticas e etnográficas e de filmes recentes, que sejam de potencial 

interesse à reflexão antropológica.  

Opinião 

Convidamos ainda os pesquisadores a enviar textos à seção Opinião, que se abre a pequenos 

textos críticos sobre temas em voga no debate público atual (como a questão indígena, 

direitos sexuais, manifestações políticas, formação em antropologia, expansão do sistema 

universitário etc).  

Entrevistas 

Por fim, acolhemos entrevistas com pesquisadores ou agentes de movimentos sociais, que 

podem ser submetidas à apreciação das/os editoras/es desta publicação. 

 

Normas de envio 

As contribuções devem ser enviadas até 27 de setembro de 2013, ao endereço 

novosdebates@gmail.com. As normas para publicação são as seguintes: Fonte: Calibri 12; 

Espaçamento: 1,5; Margens: 2,5 (acima e abaixo) por 3,0 (laterais). Para as referências 

bibliográficas, propomos as mesmas normas da revista Vibrant 

(http://www.vibrant.org.br/instructions-for-authors/). A extensão dos textos (contando os 

espaços) é de 9000 caracteres para a seção Novas Pesquisas, 4500 caracteres para as 

resenhas e a seção Opinião e máximo de dez páginas para as entrevistas. Os arquivos de 

texto devem estar em formato Word (extensões .doc ou .docx) e devem comportar o nome 

completo, filiação institucional, bolsa de pesquisa (se for o caso) e link para o Currículo Lattes. 

http://www.vibrant.org.br/instructions-for-authors/

