NORMAS PARA SUBMISSÃO DE DOSSIÊS TEMÁTICOS PARA DESENRÊDOS
A Desenrêdos é uma coleção de livros, cujo objetivo é publicar trabalhos vinculados às
atividades acadêmicas do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual, abrangendo
todas as suas linhas de pesquisa.
1. Título e ementa do dossiê proposto.
2. Nome e súmula curricular do(s) organizador(es) do dossiê.
3. Breve justificativa sobre a escolha do tema.
4. Estrutura do dossiê.
5. Lista dos capítulos que comporão o dossiê, contendo: títulos e resumos (máximo de 150
palavras cada um).
6. Nome e súmula curricular dos colaboradores do dossiê.
7. O(s) organizador(es) deverá(ão) solicitar a contribuição de especialistas nacionais e
internacionais, preferencialmente externos à UFG.
8. Os capítulos do dossiê deverão ser inéditos, ou seja, não deverão ter sido previamente
publicados em nenhum outro meio, seja impresso, digital ou outros, nem estar sendo objeto de
avaliação em nenhuma outra publicação.
9. O prazo para análise de uma proposta de dossiê é de aproximadamente três meses, ao final
dos quais o(s) organizador(es) receberá(ão) correspondência informando sobre o resultado.
10. A aprovação do dossiê não implica a aprovação automática dos textos nele contidos. Cada
texto será objeto de avaliação específica, ao final da qual podem ser sugeridas alterações ou
exclusão do dossiê, ficando o(s) organizador(es) incumbido(s) de substituí-lo, respeitando os
prazos acordados com os editores.
11. Cabe ao(s) organizador(es) acompanhar(em) a produção editorial do dossiê durante todas
as etapas, atuando, sempre que solicitado, como intermediário entre os editores e os autores
dos artigos para resolver questões relacionadas, por exemplo, à revisão de português ou de
outras línguas, à edição de imagens quando for o caso, à edição de texto e à adequação às
normas da publicação.
12. O(s) organizador(es) devem fornecer aos editores da DESÊNREDOS autorização para uso
de imagem quando necessário.
13. O(s) organizador(es) poderá(ão) ser co-autor(es) de, no máximo, um texto.
14. O(s) organizador(es) ficará(ão) encarregado(s) de preparar uma apresentação do dossiê.
15. O conjunto de textos do dossiê deverá ocupar entre 150 e 200 páginas, de um total de 8 a
10 artigos. As referências bibliográficas devem seguir as normas da ABNT (NBR-6023/2000).

