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CHAMADA 

 

A BRAZILIAN JOURNAL OF LATIN AMERICAN STUDIES, 

vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Integração da 

América Latina (PROLAM) da Universidade de São Paulo (USP), 

torna pública a chamada para submissões de novos artigos, 

dossiês temáticos e resenhas que deverão compor os números 

42, 43 e 44 da BJLAS  a ser publicados até dezembro de 2022. 

 

Observação: Em consonância com os princípios da ciência aberta, a 

BJLAS iniciará a partir de 2022 a migração dos números regulares com 

periodicidade semestral para o modelo de publicação em fluxo contínuo. 

ESCOPO DA BJLAS 

As matérias publicadas na BJLAS devem abranger temáticas sobre a 

América Latina e o Caribe ou trabalhos comparativos sobre dois ou 

mais países da região. Espera-se que os artigos contribuam de modo 

significativo ao avanço do conhecimento sobre a região, por este motivo, 

os artigos deverão ser escritos por pesquisadores com nível de pós-

graduação. 

São aceitas submissões em inglês, espanhol e português.  

ARTIGOS | DOSSIÊS | RESENHAS 

Artigos dentro do escopo da BJLAS deverão ser submetidos na 

plataforma digital: http://www.revistas.usp.br/prolam. Os textos deverão 

ter até dezessete laudas incluindo as referências bibliográficas. 

Dossiês temáticos devem conter, no mínimo, dez artigos e uma 

resenha. As propostas temáticas para os Dossiês devem ser aprovadas 

pela Comissão Editorial antes de iniciar a postagem dos textos. 
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Encaminhar propostas a prolamjournal@usp.br. Cada texto será 

individualmente avaliado. Os proponentes deverão ser doutores. São 

aceitos até três proponentes para um mesmo Dossiê. Consulte os detalhes 

e requisitos para a submissão do Dossiê aqui. 

Resenhas de livros recentemente editados ou de clássicos do 

pensamento latinoamericano poderão ser publicados. As Resenhas 

deverão ter uma extensão de três a seis laudas e ser submetidas na 

plataforma digital: http://www.revistas.usp.br/prolam. 

REQUISITOS 

As submissões deverão ser necessariamente originais e inéditas. Não 

serão aceitas: submissões que tenham sido publicadas em eventos 

científicos e revistas acadêmicas. Poderão ser publicados textos postados 

em repositórios de pré-publicação (preprints) conforme as diretrizes da 

BJLAS. 

Os autores deverão ter o código identificador ORCID.  

Os artigos devem ter de quinze a dezessete laudas escritas sob as 

normas da ABNT. 

A avaliação dos artigos é feita no sistema dupla-cega por pares (Double-

blind Peer Review), entretanto, em consonância com os princípios da 

ciência aberta, a partir de 2022 a BJLAS poderá: 

a) oferecer aos pareceristas a opção de dialogar diretamente com o 

autor correspondente com abertura ou não das identidades; e/ou 

b) oferecer a opção de publicar os pareceres de aprovação de 

artigos com ou sem a identificação dos pareceristas 

Os autores dos artigos aprovados não serão remunerados. Os autores 

mantêm os direitos autorais dos artigos publicados e concedem à BJLAS 

o direito de primeira publicação em formato aberto e consulta gratuíta de 

acordo com Licença Creative Commons Attribution  (CC BY-NC 4.0), que 

permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria 

e publicação inicial na BJLAS.  
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A Revista Brazilian Journal of Latin American Studies não cobra nenhuma 

taxa de publicação. 

Observação: a BJLAS poderá em qualquer momento alterar os 

requisitos de submissão bem como os seus processos de gestão de 

publicação sem aviso prévio aos autores. 
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