
 
 

 

CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

A Revista Memória em Rede, periódico eletrônico semestral publicado pelo Programa de 
PósGraduação em Memória Social e Patrimônio Cultural do Instituto de Ciências Humanas da 
Universidade Federal de Pelotas, ISSN 2177-4129, Qualis B1 nas áreas Interdisciplinar e 
História, estará recebendo inscrição de contribuições para as sessões artigos, ensaios, ensaios 
visuais, relatórios de pesquisa e resenhas de livros para os números 11 e 12 de 2014 e 2015, 
conforme calendário e temática abaixo. As propostas inscritas serão avaliadas pelo Conselho 
Editorial da revista e se aprovadas, serão incluídas nos referidos números a serem publicados 
em julho de 2014 e janeiro de 2015. As normas para submissão de propostas devem ser 
acessadas em http://ich.ufpel.edu.br/memoriaemrede. 

Nº Data limite para 
recebim. das propostas 

Data limite para 
divulgação dos aceites 

Data de publicação Tema do dossiê 

11 30 de março  15 de maio 31 de julho Museus e sociedade 

12 13 de outubro 13 de novembro Janeiro de 2015 Patrimônio Cultural: questões 
conceituais e metodológicas 

Museus e Sociedade 
Deseja-se que as propostas apresentadas para essa temática resultem de estudos envolvendo 
as relações entre museus e sociedade no que concerne aos inúmeros aspectos que as 
instituições museais estão relacionadas. Os textos devem, necessariamente, discutir à luz de 
metodologias de análise, os diversos consórcios e os impactos decorrentes destes, 
estabelecidos entre os princípios propostos pelos museus e as comunidades que os 
frequentam, direta ou diretamente ou nas quais se situam. Dessa forma, pretendem-se 
contribuições que perscrutem como as instituições museais atuam nos processos de 
patrimonialização, como acentuam ou diluem as disputas conceituais e os sentidos simbólicos 
nos processos memoriais e/ou de esquecimento sobre o passado, como operam enquanto 
aparelhos assertivos de identidade dos grupos, como conduzem ou recalcam as expressões da 
cultura e da globalização, como atualizam e presentificam o passado, entre outras discussões 
do campo museal que fomentem o debate sobre esses aspectos e a discussão sobre as 
questões que relacionam museus, memória e patrimônio. 

Patrimônio Cultural: questões conceituais e metodológicas 
A revista aceitará artigos que discutam as políticas de representação que norteiam a 
institucionalização, gestão e estratégias de conservação do patrimônio cultural. Nessa linha, 
aceitará atigos que problematizem, particularmente, as questões conceituais e metodológicas 
que instituem o patrimônio cultural como forma de governabilidade; ou, ainda, que discutam 
as políticas e metodologias de gestão e conservação do patrimônio cultural, enfatizando como 
os processos de patrimonialização do passado podem incorporar culturas subalternas e 
memórias locais. 

Observação 
Os autores dos artigos devem necessariamente possuir o título de doutor. Se houver coautoria 
o primeiro autor deve ser doutor e os demais podem ser doutorandos. Esta exigência 
que não se aplica às demais sessões. 


