Portuguese Studies Review
Vol. 22, Edição 2 (2014)

Tema do número: “Exploring Crossroads and Perspectives of Lusophone Studies”

Chamada de Artigos
Editores:
− Ivana Elbl (Trent University) - História e Humanidades
− Fernando Nunes (Mount Saint Vincent University) - Ciências Sociais e Ciências
Sociais Aplicadas
− Maria João Dodman (York University) - Língua e Literatura
− Robert A. Kenedy (York University) - Ciências Sociais e Ciências Sociais
Aplicadas
Envio de manuscritos: Portuguese Studies Review divulga chamada de artigos para
avaliação e possível publicação no seu número 22.2 (2014). Os manuscritos devem ter
entre 6 000 e 12 000 palavras (notas de rodapé incluídas). A aceitação depende de um
processo de revisão cega por dois especialistas (sistema double-blind peer review).
Formatação dos textos:
Serão aceites manuscritos em português, inglês, francês ou espanhol. Manuscritos em
inglês devem obedecer às normas editoriais de PSR. Os manuscritos em português,
francês e espanhol podem seguir outras normas, mas todos os trabalhos devem utilizar
notas de rodapé.
Manifestação de interesse: enviar uma mensagem à Dra. Ivana Elbl (ielbl@trentu.ca)
até ao dia 11 de dezembro de 2013, para manifestação de interesse em propor um artigo
para publicação.
Prazo de envio e Processo de Avaliação: Os manuscritos finais deverão ser enviados
até ao dia 30 de agosto de 2014 à Dra. Ivana Elbl (ielbl@trentu.ca). Se preferir enviar
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