
 
 
 
 

CHAMADA PÚBLICA 
 

Dossiê “História Econômica e Demografia Histórica” 
 
  

O Centro de Memória - Unicamp (CMU) está com chamada pública aberta à 
publicação de trabalhos que integrarão a 34ª edição da Resgate - Revista 
Interdisciplinar de Cultura, voltada ao tema História Econômica e Demografia 
Histórica. O dossiê conta com organização de Maria Alice Rosa Ribeiro, 
pesquisadora colaboradora do CMU e professora aposentada da Universidade 
Estadual Paulista (Unesp/Araraquara), e de Maísa Faleiros da Cunha, 
pesquisadora do Núcleo de Estudos de População Elza Berquó 
(Nepo/Unicamp). A publicação tem previsão de lançamento até outubro de 
2017.  
 

Sobre o tema 

A edição temática investe na interdisciplinaridade entre duas áreas autônomas 
da História, tendo como objetivo potencializar a compreensão dos 
acontecimentos e das transformações sociais e econômicas que se passaram 
em espaços geográficos específicos e em tempos determinados. O estudo da 
população nos seus mais diversos aspectos e das variáveis demográficas – 
ritmo de crescimento, composição etário-sexual, fecundidade, mortalidade, 
migração –, é fundamental para entender os condicionamentos das 
transformações na vida material e o funcionamento dos mercados, ou seja, 
produção, distribuição, consumo, mercado de trabalho, dinheiro e de crédito. A 
história da população condiciona e é condicionada pelas estruturas econômicas 
e sociais, que se desestruturam e voltam a se reestruturar no tempo, seguindo 
o processo de “destruição criativa”, fazendo surgir novas formas na 
organização social, cultural e material do espaço e da paisagem.  

O Dossiê História Econômica e Demografia Histórica pretende reunir trabalhos 
de pesquisa concluídos, que resultaram da análise crítica de documentos 
originais, sejam eles produzidos por instituições públicas e/ou privadas, 
administrativas, judiciárias ou eclesiásticas, tais como: registros paroquiais e 
civis (batizados/nascimentos, casamentos e óbitos); inventários post mortem, 
testamentos e outros processos do poder judiciário – execução de dívidas, 
conflitos de terras, ações de liberdade, processos criminais; notas cartoriais de 
compra e venda de escravos; registros de hipotecas e de imóveis; 
recenseamentos populacionais, maços de população ou listas nominativas, 
censos agrícolas e industriais; registro de terras, relatos de viajantes e 
cronistas coevos, entre outros. 

Nesse sentido, o Dossiê pretende divulgar a produção científica que envolve a 
incursão teórica e historiográfica sobre diversos temas interdisciplinares, a 



 
 
 

saber: a formação, composição e dinâmica das famílias (livre, escrava e de 
egressos da escravidão); as experiências de mobilidade social e espacial; a 
riqueza propiciada pela posse de escravos; o acesso à terra; a rede de 
negócios; a formação da riqueza; heranças, dotes e arranjos matrimoniais; as 
transformações das formas de riqueza; e as estratégias de acumulação de 
capital. A proposta abrange trabalhos que abordam diferentes momentos da 
história brasileira: Colônia, Império e Primeira República. 

 
 
Prazos e orientações para submissão  
 
 
A presente convocação é destinada a autores de instituições acadêmicas do 
Brasil e do exterior, preferencialmente doutores, dispostos a publicar artigos em 
língua portuguesa relacionados ao tema. Os textos para esta edição devem ser 
submetidos até o dia 30 de abril de 2017, exclusivamente através do site da 
revista, mediante cadastro prévio, no endereço:  
 

http://www.cmu.unicamp.br/ resgate 
 

Além dos artigos, podem ser enviadas também entrevistas e resenhas dentro 
da temática proposta. É obrigatório o envio dos originais de acordo com o 
modelo de submissão disponibilizado para download no site da revista, o qual 
reúne as especificações sobre formatação e normalização dos textos. 
Trabalhos enviados com formatação e normalização fora deste padrão poderão 
ser recusados pelo Comitê Editorial.   

A fim de garantir a avaliação cega entre os pares, não deve haver qualquer 
forma de identificação do(s) autor(es) no documento enviado para submissão. 
Nomes, e-mails, vínculo institucional e breve currículo devem ser inseridos 
diretamente nos campos apropriados na Plataforma SEER (metadados), 
quando do cadastro e submissão do artigo.  

O texto original deve ser enviado em Documento do Word, extensão (.doc), e 
deverá conter, na seguinte ordem: 

1) Título do texto em português e inglês; 

2) Dois resumos: o primeiro em português, em um único parágrafo, com até 
1200 caracteres com espaço, acompanhado de no mínimo 3 (três) e no 
máximo 5 (cinco) palavras-chave; e o segundo em inglês (abstract), dentro das 
mesmas especificações, acompanhado das palavras-chave em inglês 
(keywords);  
 
3) Introdução; 

http://www.cmu.unicamp.br/%20resgate


 
 
 

4) Desenvolvimento: em Times New Roman – 12 pt, espaçamento entrelinhas 
1,5 cm, alinhamento justificado; 

5) Referências formatadas de acordo com as normas da ABNT. 

 

Outras orientações importantes: 

- No caso de artigos e ensaios, o texto deverá ter extensão mínima de 35 mil 
caracteres com espaços, e máxima de 50 mil caracteres com espaços, 
incluídas as referências bibliográficas e notas; 

- Resenhas e entrevistas podem ter no máximo 8 mil caracteres com espaços; 

- Notas de rodapé devem ser utilizadas exclusivamente para informações e 
dados complementares, nunca para referências; ao longo do texto, utilizar o 
sistema autor-data (Ex: ECO, 1985, p.55), listando a referência completa 
sempre ao final.  

- Em relação às ilustrações, tabelas, imagens, gráficos, e outros elementos 
iconográficos utilizados, é importante inseri-los no documento original (.doc), ao 
longo do texto, com as devidas legendas e fontes, de acordo com as normas 
da ABNT, de forma que fique claro em que momento devem aparecer. Além 
disso, no caso de fotografias e ilustrações, o autor deve disponibilizar os 
arquivos originais como anexo no momento de submissão do artigo na 
plataforma SEER, preferencialmente com resolução de 300 dpi e em formato 
JPEG. Para isso, é necessário nomear o arquivo/imagem de acordo com a 
ordem de entrada no texto, de modo a facilitar a editoração final da revista.  

- Dados e conceitos emitidos nos textos, bem como a exatidão das referências 
bibliográficas, e a revisão ortográfica, gramatical e técnica são de inteira 
responsabilidade dos autores; 

- Casos omissos serão avaliados e deliberados pelo Comitê Editorial.  
 

 
Campinas, 09 de novembro de 2016. 

 
 


