COLEÇÃO MUNDO RURAL
CONTEMPORÂNEO NA BAHIA

CHAMADA PÚBLICA DE ARTIGOS PARA COLETÂNEA:
MUNDO RURAL CONTEMPORÂNEO NA BAHIA
Convidamos professores(as) e pesquisadores(as) de todo o Brasil,
América Latina e países de língua portuguesa para a produção de livro
coletânea em temas que abordem a temática Mundo Rural Contemporâneo
na Bahia, que contará com o selo editorial da Pinaúna Editora.
A publicação dessa coletânea busca trazer contribuições para a
compreensão e discussão dos temas da Agricultura Familiar na Bahia. Serão
aceitos para análise artigos que dialoguem com os eixos temáticos:

EIXOS TEMÁTICOS:
Democratização e participação social: O primeiro volume reunirá artigos que
dialoguem como tema da democracia, democratização, controle social,
cidadania e participação social.
Educação, Tecnologias e Inovações Tecnológicas: Esse volume reunirá
pesquisas que tratem de Educação do campo, tecnologias sociais e inovações
tecnológicas.
Convivência com o Semiárido: experiências, vivências e transformações: O
terceiro volume reunirá pesquisas em torno do semiárido e sua diversidade,
problemas e o relacionamento com questões históricas, observando a
convivência com o semiárido, agroecologia e bem viver.
Terra, assentamentos e campesinato: as diversas pesquisas envolvendo a
questão agrária, assentamentos e o campesinato, é o tema do quarto livro.
Agroindústria familiar na Bahia: O quinto livro abrigará textos que tenham
pesquisas desenvolvidas no tema, envolvendo ainda os temas da economia
solidária, cooperativismo.
Assistência técnica e extensão rural na Bahia: As pesquisas sobre o tema,
neste sexto volume, deverão compreender as diversas dimensões da ATER e
sua inserção no contexto do rural baiano.
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EIXOS TEMÁTICOS:
Tensões e dilemas do Rural Baiano contemporâneo: gênero, geração e
comunidades tradicionais:O sétimo volume trará artigos que abordem temas
de pesquisa no campo das relações sociais de gênero, juventude, populações
de comunidades tradicionais, povos originários e quilombolas.
Territórios, territorialidade e políticas Públicas: Farão parte do oitavo volume
da coletâneaos textos oriundos de pesquisas nas diversas áreas das
humanidades, que tenham abordagem sobre territórios, territorialidade e
políticas públicas – avaliações e análises.
Mercados, Cooperativismos e Gestão: Reunirá artigos que tragam elementos
para pensarmos o acesso a mercados e a inserção da agricultura familiar na
economia de mercado, e as diversas formas de cooperativismos existentes, no
nono volume.
O desenvolvimento rural e o enfrentamento às desigualdades: Décimo
volume desta coleção. Nele serão abordados trabalho em torno da superação
dos desafios e dilemas da desigualdade da agricultura familiar e populações do
campo na Bahia.
Serão aceitos artigos resultantes de trabalhos de pesquisa, individuais ou
coletivos, inéditos e que tragam ainda contribuições relevantes para o tema
geral da coletânea.

NORMAS PARA ENVIO DOS ARTIGOS:
Os artigos produzidos a partir dessa chamada deverão ter até 15 páginas; de
acordo com as normas ABNT; em Word; notas de rodapé; margens 3,0
superior e inferior, 2,5 esquerda e direita; imagens, quadros e tabelas deverão
estar dentro do limite máximo de páginas; título centralizado em negrito,
nome autor(es, as) justificado direita com instituição/centro de pesquisa.
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NORMAS PARA ENVIO DOS ARTIGOS:
Exemplo:
AGRICULTURA FAMILIAR NA BAHIA
Autoria, INSTITUIÇÃO
No final do artigo deverá ser incorporado um parágrafo com minicurrículo dos
(as) autores (as), com até 05 linhas.
As autoras e autores devem realizar revisão textual (ortográfica e gramatical)
antes de enviar o artigo. Somente serão aceitos artigos com revisão realizada.

COMPROMISSO EDITORIAL E DIREITOS AUTORAIS:
Os livros produzidos nesta coleção terão como conteúdo artigos das/os
autoras/es que, ao enviarem/inscreverem seus textos para esta chamada,
estarão em concordância com a cessão dos direitos autorais dos mesmos para
a Pinaúna Editora, a qual fará uso exclusivamente para a finalidade de
publicação em um dos volumes da Coleção,na versão digital/e-book (pdf). Os
livros não poderão ser comercializados, por nenhuma das partes. O objetivo
único da parceria editorial entre autores e a Editora é aproximar autores,
pesquisadores, interessados no tema em geral, das produções acadêmicas e
científicas. Deste modo, a coleção não irá gerar retorno financeiro a nenhuma
das partes e, ao participarem desta coleção, os autores aceitam
antecipadamente em ceder seus artigos e a obra completa para a editora, pelo
período de 5 anos, assim como permitem adivulgação de seus nomes, título do
artigo e trechos com o objetivo de promover a iniciativa; todo o relatado sem
qualquer pagamento relacionado aos direitos autorais, em qualquer tempo.
Após o período supracitado, os organizadores e/ou autores poderão lançar
nova edição, com outras finalidades. Em contrapartida a editoramanterá os
volumes e a coleção por completo em sua página de internet e outras redes
sociais disponíveis de forma gratuita, e utilizará os seus meios próprios para a
divulgação.
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PRAZOS DE ENVIO:
Volume 1 e 2 – até 10 de outubro 2021
Volume 3 e 4 – até 20 de outubro 2021
Volume 5, 6 e 7 – até 30 de outubro2021
Volume 8, 9 e 10 - até 10 de novembro 2021

PRORROGADO!

Artigos para todos os volumes
podem ser enviados até 15/02/2022!
OBSERVAÇÕES GERAIS:
Os artigos deverão ser enviados a partir de um formulário que é parte anexa a
esta chamada.
Outras dúvidas e informações deverão ser enviadas para
<uzedacruz@gmail.com>, e (71) 991298351 (Whatshapp)
Só serão avaliados os artigos enviados nos prazos informados, de acordo com
os eixos temáticos.
A coleção tem previsão de publicação para o primeiro semestre de 2022.

Atenciosamente,
Danillo Uzêda da Cruz, Coordenador Geral da Coleção.
Doutor em Ciências Sociais/UFBA
#COMPARTILHE

