CHAMADA DE ARTIGOS PARA PUBLICAÇÃO
Revista Diacrítica.
Centro de Estudos Humanísticos / Universidade do Minho.
Está aberto até ao dia 28 de fevereiro de 2017 o período de submissão de artigos para o
próximo volume da Revista Diacrítica (volume 31.2).
A Diacrítica é uma revista universitária, de periodicidade anual, editada pelo Centro de
Estudos Humanísticos da Universidade do Minho (CEHUM), desde 1986, e subsidiada pela
Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
Com os avanços registados em diversas áreas do conhecimento, em especial com as
investigações decisivas do neurocientista António Damásio (Decartes’ Error, 1994; The Feeling
of What Happens: Body and Emotion in the Making of Counsciousness, 1999), a emoção, cujo estudo,
em rigor, remonta à Antiguidade Clássica, tem ganho uma muito assinalável ênfase enquanto
objeto de análise e de interpretação nas últimas décadas. Suficiente exemplo deste “emotional
turn” no contexto dos estudos literários e culturais são, sem dúvida, entre muitos outros, os
estudos de referência de Martha C. Nussbaum (Upheavals of Thought. The Intelligence of Emotions,
2001) ou de Katja Mellmann (“E-Motion: Being Moved by Fiction and Media? Notes on
Fictional Worlds, Virtual Contacts and the Reality of Emotion”, 2002).
Assim, no sentido de aprofundar este âmbito, a revista Diacrítica está aberta a propostas de
publicação subordinadas ao tema: as emoções na ficção literária e na criação cultural.
Para além de artigos, sujeitos a arbitragem científica, a revista publica também entrevistas e
recensões críticas desde que se enquadrem nos parâmetros temáticos e de qualidade
estabelecidos pelos editores.
Os números editados da Diacrítica a partir de 2003 estão disponíveis em linha na página do
CEHUM.
http://ceh.ilch.uminho.pt/publicacoes_diacritica_ling.php
A Diacrítica está indexada na Scielo (http://www.scielo.org/php/index.php)
Os textos submetidos serão sujeitos a arbitragem científica e não deverão exceder vinte (20)
páginas (incluindo as notas e a bibliografia). Os originais deverão ser enviados em formato
eletrónico (doc e pdf) para o endereço: litcehum@ilch.uminho.pt
Os pedidos de informação devem ser enviados para o mesmo endereço.
As normas de redação estão disponíveis em
http://ceh.ilch.uminho.pt/pdf_show.php?a=publicacoes/normas_de_publicacaoo_dLing.
pdf. As normas devem ser inteiramente respeitadas. Os artigos que não respeitam estas
normas são devolvidos aos autores, sem revisão científica, para nova submissão.
Os editores
Sérgio Guimarães de Sousa
Joanne Madin Vieira Paisana
(CEHUM / Universidade do Minho)

