Chamada pública de colaborações para o
Boletim Mortos e mortes da Covid-19:
saberes, instituições e regulações
Boletim Extraordinário CAAF/Unifesp de enfrentamento a
Covid-19
Em atenção à pandemia causada pelo novo coronavírus, cujo impacto, velocidade
de contaminação e letalidade atingem proporções dramáticas, o CAAF deu início, em
abril de 2020, à produção do Boletim Extraordinário de enfrentamento da Covid-19. O
intuito é contribuir para a coletivização dos esforços por registrar, acompanhar e analisar
a evolução da pandemia, assim como de sua gestão política e institucional no Brasil.
Propomos, assim, um espaço para a troca e o diálogo entre pesquisadores, profissionais
e ativistas que atuam nos campos das humanidades e da saúde, nas ciências forenses,
nos direitos humanos, assim como nos movimentos e nas lutas sociais. No sentido de
aprofundar a iniciativa, estamos abrindo ampla chamada para contribuições.

Aceitaremos:
Entrevistas, ensaios variados, entre notícias sobre iniciativas e pesquisas em curso,
reflexões de caráter teórico e/ou metodológico, análises sobre a gestão política da
emergência e/ou acerca de dispositivos, documentações, regulações e agenciamentos
postos em curso como parte da gestão sanitária da pandemia no Brasil, por fim, nos
interessam relatos etnográficos, profissionais ou pessoais sobre vivências nos contextos
de enfrentamento da doença, tais como equipamentos de saúde, prisões, instituições
que realizam a gestão dos mortos e da morte, nos territórios e comunidades, nos
movimentos sociais, entre outros.

Qual o prazo de submissão?
O boletim CAAF|Unifesp é de fluxo contínuo. Os textos serão avaliados e depois
publicados de acordo com a edição da semana.

Os textos devem ser enviados para boletimcaafunifesp@gmail.com

ESPECIFICAÇÕES PARA O TEXTO:
•

Até a 4 laudas (as referências e notas de rodapé não contam como laudas);

•

Folha A4;

•

Texto, fonte Calibri 12;

•

Título, fonte Cambria 22 em negrito;

•

Espaçamento entre linhas 1,0cm;

•

Parágrafo, recuo da primeira linha de 1,25cm;

•

Adicionar espaço depois do parágrafo;

•

Notas de rodapé ao fim do texto;

•
Para referências de textos online colocar o título do texto em formato de
hiperlink para sua versão online. Exemplo: Povos indígenas reforçam barreiras
sanitárias e cobram poder público enquanto covid-19 avança para aldeias;
•
Para referências de textos online dentro de revistas, boletins ou algum
outro tipo de documento. Colocar o nome da revista, boletim ou documento e o
título do texto em formato de hiperlink para sua versão online com o título do
texto referenciado em negrito. Exemplo: Boletim CAAF|Unifesp de
enfrentamento a Covid-19 Nº 6. A Covid-19 entre os povos Tupinikim e Guarani
no Espírito Santo: dados preliminares.

