
CHAMADA PARA EDIÇÃO COMEMORATIVA

Revista Olhar: olhares dos 50 anos do CECH

cinema + filosofia + literatura + história + arte + ciências humanas + política +

ideias + poéticas

A Equipe Editorial da Revista Multidisciplinar de Artes, Humanidades e

Literatura – Olhar –, elaborada pelo Centro de Educação e Ciências Humanas

(CECH), convida todas as pessoas que atuam nas áreas das Humanidades a

submeterem contribuições para a Edição Comemorativa dos 50 anos do CECH,

intitulada Revista Olhar: olhares dos 50 anos do CECH.

A revista Olhar foi lançada em 1999 com a finalidade de apresentar

pesquisas, debates e ideias nas áreas da Educação, das Artes e das Ciências

Humanas, tendo sido descontinuada em 2013. Neste momento histórico que exige a

centralidade das Humanidades no debate público, propomos uma edição

comemorativa com o objetivo de retomar o espírito que impulsionou a revista,

qual seja, o de compartilhar saberes em Filosofia, Cinema, Literatura, História,

Arte, Ciências Humanas, Ideias, Política e Poesia.

Esta edição, por ser comemorativa, não se aplica na competição dos

rankings de avaliação que atualmente nos regem. O objetivo é analisar e

rememorar os 50 anos do pensamento em Ciências Humanas realizado no CECH e

projetar as questões para o nosso futuro.

Convidamos para submissões sobre as temáticas das Humanidades,

considerando as seguintes sugestões:

- Memórias e trajetórias de pessoas que atuaram no Centro;



- Memória institucional do CECH e de suas unidades (criação e

trajetórias de Departamentos, Cursos de Graduação, Programas de Pós-Graduação,

Unidades Especiais, Núcleos e Grupos de Pesquisa);

- O legado e trajetórias da produção intelectual e de engajamento de

pesquisadoras e pesquisadores do CECH;

- A produção artística e cultural do CECH;

- As interlocuções entre o CECH e a comunidade de São Carlos;

- Impactos e inserção profissional de pessoas formadas pelo CECH;

- Protagonismo das Ciências Humanas para as questões críticas, estéticas

e sociais em nossos desafios contemporâneos.

A revista Olhar aceitará artigos, ensaios, traduções, resenhas (de

publicações acadêmicas, científicas, educacionais, literárias, musicais ou

cinematográficas) e entrevistas.

Para a elaboração dos textos, solicita-se que sejam seguidas as Normas

de Publicação, disponíveis no site da revista (clique aqui para acessar). Além disso,

o periódico também recebe contribuições de produções artísticas – fotos,

ilustrações, charges, poemas, contos, crônicas etc. Todas as contribuições serão

avaliadas pela Equipe Editorial da Revista Olhar.

Para participar desta edição especial, as contribuições precisam ser

enviadas até 20 de março de 2023, com previsão de publicação do volume no mês

de junho de 2023. As submissões deverão ser realizadas exclusivamente através do

sistema da revista, disponível em www.revistaolhar.ufscar.br.
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