
 
 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE DOSSIÊS PARA O BIÊNIO 2020/2021 

 

 

A revista Varia Historia (Qualis A1, ISSN 1982-4343) abre, por meio deste edital, a seleção 

de quatro dossiês a serem publicados nos volumes 36 e 37 da revista (anos de 2020 e 2021). 

As propostas poderão ser encaminhadas entre os dias 01 e 31 de agosto, e deverão seguir as 

diretrizes editoriais da revista e as orientações abaixo: 

 

1. Orientações para envio das propostas: 

1.1. As propostas de dossiês temáticos poderão ser encaminhadas nos seguintes idiomas: 

português, inglês, francês e espanhol. 

1.2. A revista aceita propostas de dossiês fechados, compostos por um mínimo de quatro e 

um máximo de seis artigos. 

1.3. Ressalta-se que artigos livres encaminhados à revista que se enquadrem na temática do 

dossiê poderão vir a integrá-lo. 

1.4. Os artigos que farão parte do dossiê devem ser originais e inéditos. Caso o autor queria, 

posteriormente, publicar o artigo em outro veículo, deverá pedir permissão à revista e 

mencionar em nota que o texto foi publicado em Varia Historia. 

1.5. As propostas devem ser apresentadas por dois pesquisadores doutores, especialistas 

reconhecidos na temática do dossiê e oriundos de instituições diferentes e, preferencialmente, 

uma delas estrangeira. 

1.6: As propostas precisam ser encaminhadas para o e-mail da revista (variahis@gmail.com) 

e devem conter os seguintes dados: 

- Título do dossiê e vinculação institucional dos editores proponentes; 

- Apresentação da proposta do dossiê (2 a 4 parágrafos); 

- Nome dos autores que farão parte do dossiê, dados institucionais de cada um deles, título e 

resumo dos artigos. 

- Indicação acerca da(s) possibilidade(s) de cumprimento de um dos cronogramas estipulados 

pela revista (ver item 2). 

 

2. Prazos e cronograma 

Serão selecionadas quatro propostas de dossiê, uma para cada um dos cronogramas abaixo: 

 

- Número 71 (maio a agosto de 2020) 

Até 05 de janeiro de 2020: envio dos artigos pelos autores 

Até 15 de março de 2020: todo processo de avaliação por pares e revisão dos concluído 

 

- Número 72 (setembro a dezembro de 2020) 

Até 01 de maio de 2020: envio dos artigos pelos autores 

Até 15 de julho de 2020: todo processo de avaliação por pares e revisão dos concluído 
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- Número 74 (maio a agosto de 2021) 

Até 01 de dezembro de 2020: envio dos artigos pelos autores 

Até 01 de março de 2021: todo processo de avaliação por pares e revisão dos concluído 

 

- Número 75 (setembro a dezembro de 2021) 

Até 01 de abril de 2021: envio dos artigos pelos autores 

Até 01 de julho de 2021: todo processo de avaliação por pares e revisão dos concluído 

 

3. Diretrizes editoriais para os editores e autores do dossiê: 

3.1. A Varia Historia adota a política de acesso aberto e utiliza a licença CC-BY. 
3.2. Todos os artigos devem ser encaminhados pelo sistema ScholarOne 

(https://mc04.manuscriptcentral.com/vh-scielo) 

3.3. Varia Historia só publica artigos originais. Nossa expectativa é receber artigos fruto de 

pesquisas, e que não tenham semelhança substancial com outros textos já publicados pelo 

autor em revistas, anais de eventos ou livros. É importante, também, que o artigo não seja 

submetido a nenhum outro processo editorial.  

3.4. Os artigos devem ter, no máximo, 10 mil palavras, incluindo notas, legendas, quadros, 

tabelas, ilustrações, referências bibliográficas (cada imagem, quadro, tabela ou gráfico é 

correspondente a 300 palavras). 

3.5. Cada artigo deve apresentar título, resumo e três palavras-chave, na língua original e em 

inglês (no caso de artigos em inglês, o resumo e as palavras-chave devem ser traduzidos para 

o português). O resumo deve ter entre 150 e 200 palavras, e explicitar, com objetividade: 

tema, marcos cronológicos e espaciais, fontes, argumento principal do artigo e conclusões. 

3.6. Os artigos destinados aos dossiês passam pelo mesmo processo editorial dos artigos 

livres. Uma vez submetidos por meio de nosso sistema on-line, são inicialmente avaliados 

pelo Editor Chefe e pelo Conselho Editorial. São julgados segundo a conformidade com a 

missão da revista, a adequação às nossas normas editoriais, o ineditismo e a qualidade geral. 

Os artigos podem ser recusados nessa primeira etapa do processo editorial. 

3.7. Caso satisfaçam aos requisitos citados, os artigos seguem para a segunda fase do 

processo editorial, em sistema double blinded para dois ou mais pareceristas. Esses podem 

sugerir que o artigo seja aceito ou recusado, ou ainda indicar modificações necessárias. Nesse 

último caso, os autores devem responder a todas as sugestões dos revisores, que poderão 

realizar nova avaliação do texto. Caberá à Editora Chefe e ao Conselho Editorial a 

deliberação final. Serão prioritários os textos inéditos que apresentarem maior qualidade 

analítica e maior refinamento da pesquisa histórica. 

3.8. Os editores do dossiê poderão sugerir pareceristas para os artigos, mas caberá à Editora 

Chefe e ao Conselho Editorial avaliar e aceitar ou não as sugestões.  

3.9. Os artigos enviados para o dossiê devem seguir estritamente as normas de submissão 

(http://www.scielo.br/revistas/vh/iinstruc.htm), o código ético 

(http://www.variahistoria.org/cdigo-tico) e o código de autoria 

(http://www.variahistoria.org/author) da revista Varia Historia. 

3.10. A revista não publica artigos de alunos e professores do Departamento de História da 

UFMG. 

3.11. Desde 2018, a Varia Historia é uma revista exclusivamente online.  
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4. Avaliação das propostas 

4.1. As propostas serão avaliadas por uma comissão composta pela atual Editora Chefe 

(biênio 2018-2019), professora Ana Paula Sampaio Caldeira, pelos membros do Conselho 

Editorial da revista Varia Historia, e pela Editora Chefe do biênio 2020/2021, professora 

Silvia Liebel. 

4.2. A comissão escolherá quatro propostas, privilegiando aquelas que apresentem maior 

grau de internacionalização e maior possibilidade de contribuição original para a área de 

estudos. Nossa expectativa é receber proposta coesas e indicativas dos diálogos estabelecidos 

entre as historiografias brasileira e estrangeira. 

4.3. Se o Conselho Editorial julgar necessário, os membros do Conselho Consultivo da 

revista, e outros pareceristas ad hoc, poderão ser consultados para melhor avaliação das 

propostas.  

4.4. Os proponentes serão informados do resultado final via e-mail, pela Editora-Chefe. 

 

5. Observações gerais 

5.1. Espera-se que os editores do dossiê orientem os autores convidados em relação aos 

prazos de submissão dos artigos e quanto às regras da revista. Deseja-se ainda que estejam 

em constante diálogo com a Editora Chefe durante todo o processo editorial. 

5.2. Caberá aos editores proponentes escrever uma apresentação para o dossiê. 

5.3. Os pareceres de cada artigo serão encaminhados aos editores do dossiê pela Editora 

Chefe da revista. Mas a decisão final acerca da publicação do artigo caberá à Editora Chefe 

e ao Conselho Editorial de Varia Historia. 

5.4. Os editores do dossiê comprometem-se a acatar as decisões da Editora Chefe e do 

Conselho Editorial da revista.  

 

Belo Horizonte, 30 de julho de 2019. 

Ana Paula Sampaio Caldeira 

Editora Chefe de Varia Historia. 

 

 


