CONVITE PÚBLICO PARA CONTRIBUIÇÕES AO BLOG DO
BOLETIM LUA NOVA
O Boletim Lua Nova é fruto do processo de diversificação editorial do Centro de
Estudos de Cultura Contemporânea (CEDEC), e tem como principais objetivos ampliar o
público-alvo da Revista Lua Nova e promover a divulgação de textos das Ciências Sociais e
áreas afins pela mobilização de outras formas discursivas disponíveis na contemporaneidade.
Constituído de um blog, em que é publicado, periodicamente, colunas e resenhas; podcasts;
entrevistas e súmulas bibliográficas, a proposta do Boletim Lua Nova é estimular reflexões
sobre democracia, estado de Direito e desenvolvimento no Brasil, agregando novos espaços de
produção e difusão de conteúdo. Todo o material publicado no Boletim Lua Nova é
comprometido com a qualidade acadêmica e a pluralidade teórica que, reconhecidamente,
caracterizam o CEDEC. Desde seu lançamento, a iniciativa vem obtendo bons retornos,
tornando-se uma plataforma de visibilidade de pesquisas e outras iniciativas. Além do blog,
todo o conteúdo é compartilhado em listas de e-mails e nas páginas do Facebook e Twitter.
Visando ampliar o debate, a Comissão Editorial do Boletim Lua Nova convida todas
as pessoas interessadas a submeterem propostas de contribuição ao blog com textos tipo coluna.
Com um modelo de fluxo contínuo e sem prejuízo das demais propostas, serão priorizados
textos

que versem sobre Teoria e Filosofia Política; Pensamento Político Brasileiro;

Pensamento Político Latino-americano; Feminismos e Questões de Gênero; Raça e
Antirracismos; Direitos Humanos; Sociologia e História do Direito; Relações Internacionais;
Sociologia da Cultura e Estudos Culturais; Artes Plásticas e Visuais; Movimentos Sociais e
Sindicais; Tecnologia e Sociedade; Economia; e Comunicação e Divulgação Científica.
1. Os textos podem ser propostos por autores individuais, em co-autoria ou por coletivos, como
grupos de pesquisa e movimentos sociais, sem exclusão de outras formas de organização
coletiva.
2. As propostas devem incluir:
●

Identificação, qualificação dos(as) autores(as), formas de contato e, no caso de
coletivos, a indicação dos objetivos e fins da organização;

●

Os textos devem ser originais, podendo referenciar resultados de pesquisas e
intervenções públicas realizadas pelos(as) autores(as);

●

As propostas devem ser apresentadas em fonte Arial ou Times New Roman, tamanho
12, espaçamento 1,5 e seguindo as normas ABNT para referências bibliográficas, tendo
entre 4 (quatro) e 5 (cinco) páginas.

As propostas devem ser encaminhadas ao endereço eletrônico boletimluanova@cedec.org.br
com o campo “assunto” preenchido como “Proposta de contribuição ao Boletim Lua Nova”.

Para mais informações, entre em contato conosco por nossas redes sociais ou por nosso e-mail:
Blog: https://boletimluanova.org/
Facebook: https://www.facebook.com/boletimluanova/
Twitter: https://twitter.com/boletimluanova
E-mail: boletimluanova@cedec.org.br

