
 

EDITAL  

COLEÇÃO “HISTÓRIA E CULTURA” 

O Programa de Pós-graduação em História Social da Cultura da PUC-Rio comunica a 

abertura de inscrições para a seleção de teses e dissertações a serem publicadas em formato 

digital na Coleção "História e cultura", da Editora da PUC.  A proposta da coleção é a de 

divulgar trabalhos recentes desenvolvidos no âmbito do Programa, valorizando os temas, 

questões e abordagens próprios às suas três linhas de pesquisa (“Teoria, Historiografia e 

História Intelectual”, “Experiências e Conexões Culturais” e “História da Arte e da 

Arquitetura”). Serão selecionados até dois trabalhos para publicação ao longo dos próximos 

dois anos. 

 

Requisitos: O presente edital contempla apenas dissertações de mestrado e teses de doutorado 

defendidas no Programa de Pós-graduação em História Social da Cultura da PUC-Rio entre 1 

de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2019. Os trabalhos enviados devem ser versões 

revisadas das teses e dissertações defendidas, de modo a adaptá-las para a publicação em 

formato de livro. O material entregue deve ser inédito e estar em uma versão pronta para a 

publicação.  

 

Inscrições: As inscrições estarão abertas a partir do dia 10 de fevereiro de 2020, e se 

encerram em 20 de março de 2020. Elas devem ser feitas na Secretaria do Departamento de 

História da PUC-Rio, presencialmente ou pelo correio, valendo neste caso a data de postagem 

do material.   

 

Originais: Os originais devem ser entregues em envelope lacrado sob pseudônimo, sem 

nenhuma referência que permita a identificação de sua autoria, seja no texto, nos 

agradecimentos ou nas notas. Eles devem ter um máximo de 300 páginas em Times New 

Roman, espaço 1,5. Além de duas cópias impressas em frente e verso, eles devem ser também 

entregues em versão PDF (pen drive ou CD). O envelope lacrado deve vir acompanhado de 

ofício à Coordenação de Pós-graduação do qual conste o nome completo do autor; seu 

endereço físico e eletrônico; a identificação do pseudônimo adotado; e o título do trabalho.   

 

Julgamento: A avaliação dos trabalhos inscritos será feita em duas etapas. Na primeira eles 

serão avaliados pelas linhas de pesquisa, às quais cabe escolher as dissertações e teses que 

melhor representam sua produção. Em um segundo momento os trabalhos selecionados pelas 

linhas serão avaliados por uma comissão externa composta por pelo menos dois professores 

escolhidos pelo colegiado, aos quais caberá a seleção final. O resultado será anunciado até o 

dia 30 de abril de 2020 através da página do Departamento de História.  
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