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Prezadxs associadxs,  

 

 Prosseguindo com a intenção de ampliar perspectivas temáticas, potencializar a diversidade 
institucional e investir na pluralidade de linhas teóricas que compõem o campo das pesquisas em 
Currículo, convidamos os/as associados/as interessados/as a apresentar propostas de Organização 
de Dossiês em Periódicos que fazem parceria com a ABdC, no ano de 2021. 

 

Para envio de propostas, deve-se observar os seguintes critérios: 

 

 O tema do Dossiê deve ter relevância para a área de Educação, ser atual e aderente ao campo 
do Currículo, de forma a fomentar o debate acadêmico e contribuir para a verticalização de 
conhecimentos acerca do foco escolhido;  

 

 A proposta precisa conter uma ementa que detalhe a justificativa, os objetivos e o escopo 
do Dossiê (entre 1500 e 2000 caracteres, excluindo o título);  

 

 A proposta deve ser apresentada por 2 organizadores/as associados/as da ABdC, com 
anuidade 2021 atualizada, portadores/as de título de doutor/a, sediadas/os em diferentes 
instituições, com produção científica na área e, pelo menos um/a deles/as, deve ser 
integrante de Programa de Pós-Graduação em Educação credenciado pela CAPES;   

 

 Os/as proponentes não podem ter organizado Dossiê para a ABdC em 2020;  

 

 Atendendo a esses critérios é possível também incluir um/a terceiro/a organizador/a 
estrangeiro/a para parceria na organização;  

 

 A proposta deve incluir um/a autor/a estrangeiro/a com experiência e liderança na temática 
que o dossiê anuncia, confirmado/a para participar da produção com um artigo;  
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 Na proposta, os/as organizadores/as deverão indicar em qual, dos 5 periódicos parceiros 
(Revista e-Curriculum, Revista Teias, Revista Currículo sem Fronteiras, Revista Série-
Estudos, Revista Espaço do Currículo), preferencialmente, gostariam de publicar o Dossiê, 
justificando a indicação e buscando articular a proposta temática à linha editorial da 
Revista;  

 

 Cada associado/a poderá submeter uma única proposta para a organização de um Dossiê.  

 

O prazo para envio inicia em 01 de maio e se encerra em 30 de maio de 2021. A Diretoria 
da ABdC, em diálogo com os Editores dos periódicos parceiros, poderá selecionar até 5 propostas, 
considerando os critérios anteriormente mencionados e as diretrizes e processos de cada um dos 
periódicos parceiros. Os/as organizadores/as das propostas selecionadas poderão ser 
consultados/as, se necessário, sobre a possibilidade de publicação de sua proposta em um periódico 
diferente do indicado e acerca de sugestões de ajuste de foco, em função das linhas editorais das 
Revistas parceiras. 

Caso não haja propostas selecionadas, a ABdC, em conjunto com os Editores e Conselhos 
Editoriais dos periódicos, definirão e apresentarão os temas dos Dossiês 2021 e seus respectivos/as 
organizadores/as, nas chamadas públicas das Revistas para submissão de artigos, a serem 
anunciadas no início de junho de 2021. 

E-mail para envio das propostas: dossieabdc@gmail.com  
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