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CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO – EDITAL Nº 15 

 

TEMA DO NÚMERO: TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS NO BRASIL 

 

Este número da Revista Terceira Margem Amazônia objetiva publicar textos de 

diferentes áreas de conhecimento com foco interdisciplinar e dialógico, que 

contemplem discussões e reflexões ligadas aos remanescentes de comunidades 

quilombolas no Brasil e à luta pela garantia dos seus direitos.  

De acordo com a Constituição Federal de 1988, no artigo 68 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT): “Aos remanescentes das 

comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a 

propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos” (BRASIL, 

1988). No entanto, esse direito constitucional não é garantido, visto que, grande parte 

das comunidades quilombolas sofrem constantes pressões sobre seus territórios 

tradicionalmente ocupados e não possuem os títulos definitivos de suas terras. 

A coletânea é referente ao 2º semestre de 2020 e reunirá textos resultantes de 

pesquisa de campo, ensaios e experiências de intervenção socioambiental. Os textos 

poderão ser enquadrados como artigos, notas de pesquisa e resenhas, além de 

resumos de dissertações e teses, segundo o calendário abaixo: 

Evento Data 

Lançamento da chamada 10/09/2019 

Data limite para submissão dos trabalhos 10/12/2019 

Divulgação dos resultados 20/02/2020 

Data prevista para publicação (versão eletrônica) 20/08/2020 

 
Este edital segue as normas propostas pela Revista Terceira Margem, explicitadas nas 
diretrizes para autores, no site da revista. 
O cadastro de autores e a submissão online dos textos podem ser realizados no link: 
http://www.revistaterceiramargem.com/index.php/terceiramargem/about/submissions#a 

Maiores informações, enviar e-mail para os organizadores: editor.rtma@gmail.com 
 
Atenciosamente, 
Edane França Acioli 
Luís Fernando Cardoso e Cardoso 
Petrônio Medeiros Lima Filho 
Organizadores do Número 02/2020 - Revista Terceira Margem Amazônia 
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NORMAS GERAIS: 
 
Artigos – científicos: textos analíticos, resultantes de estudos e pesquisas com contribuição efetiva para o avanço 

do conhecimento; e/ou de revisão: textos analíticos e/ou ensaísticos com revisão bibliográfica ou teórica de 

determinado assunto ou tema. Até 25 laudas de texto. 

Serão aceitas colaborações em quatro idiomas (português, espanhol, francês e inglês). Os textos devem apresentar 

título, resumo e palavras-chave em português, quando o texto original não for neste idioma. Todos os textos devem 

apresentar título, resumo e palavras-chave em um dos demais idiomas acima citados, quando o texto original estiver 

em português. Imagens digitalizadas (fotos, mapas, gráficos e outros) devem ter resolução mínima de 300 dpi em 

formato JPEG. Quadros e Tabelas devem ser em formato de texto, sequencialmente numeradas, com claro 

enunciado e referência no texto. O texto deve, obrigatoriamente, fazer referência a todas as tabelas, gráficos e 

ilustrações utilizadas. 

 

Notas de pesquisa - relato preliminar sobre observações de campo, dificuldades e progresso de pesquisa em 

andamento, ou em fase final, enfatizando hipóteses, comentando fontes, resultados parciais, métodos e técnicas 

utilizados. Até 12 laudas de texto. 

 

Resenhas - texto descritivo e/ou crítico de obras publicadas nos últimos cinco anos na forma impressa ou 

eletrônica, relevantes para a Amazônia ou obras que viraram referência e que há muito tempo não foram reeditadas. 

Até 05 laudas de texto. 

 

Resumos de Teses e Dissertações - descrição sucinta de dissertações de mestrado e teses de doutorado. Até 

uma lauda de texto. Para submissão de resumos, favor preencher o formulário abaixo: 

NOME AUTOR(A)  

TÍTULO TESE/ DISSERTAÇÃO  

NOME ORIENTADOR(A)  

RESUMO TESE/ DISSERTAÇÃO  

NOME DA INSTITUIÇÃO DE DEFESA  

REFERÊNCIA DA TESE PARA CITAÇÕES  
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