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EDITAL DE CHAMADA DE ARTIGOS PARA O VOLUME 1 DA SÉRIE ECUMENE 

Editora do Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios – CSEM 

Tema do volume: Mobilidade humana, hospitalidade e comunidade cristã 

 

1. OBJETO 

Publicação do volume n. 1 da Série Ecumene de coletâneas sobre teologia e mobilidade 
humana da Editora do Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios – CSEM. 

Os volumes serão publicados em português e em espanhol, em formato impresso e digital 
contemporaneamente. 

 

2. OBJETIVOS DA SÉRIE ECUMENE 

2.1. Fomentar estudos, pesquisas, eventos e publicações sobre teologia e a mobilidade 
humana; 

2.2. Promover um sentir eclesial inclusivo da temática da mobilidade humana e de seus 
sujeitos protagonistas; 

2.3. Fortalecer o trabalho social e pastoral no âmbito da mobilidade humana; 
2.4. Promover a elaboração de material com rigor científico e ao mesmo tempo didático 

que possa ser usado em cursos de formação no âmbito eclesial e extra eclesial; 
2.5. Dar visibilidade e fortalecer os esforços de pesquisadores e estudiosos da temática 

migratória em contexto eclesial 
2.6. Promover o diálogo intercultural e inter-religioso entre atores afins à temática 

migratória e do refúgio. 
 

3. PERFIL DO VOLUME A SER PUBLICADO 

Os deslocamentos humanos motivados por busca de sobrevivência ou de melhores 
condições de vida e de futuro, que tradicionalmente estimulam a reflexão e motivam a caridade 
eclesial e a justiça social, para além das zonas de conforto e das fronteiras físicas e simbólicas, 
tomam atualmente contornos bem mais amplos, desafiadores e expressivos.  

Há aumento dos fluxos, diversificação dos perfis de migrantes e refugiados a caminho e, 
sobretudo, aumento da precarização das condições de vida e ameaças para as pessoas que 
precisam deixar suas terras e seus contextos de vida e de relações. Além da complexidade e 
dos dramas do fato migratório em si, chama a atenção na contemporaneidade os entraves, os 
crimes e as barreiras erguidas por atores que promovem narrativas distorcidas do fenômeno da 
mobilidade humana. Em suas trajetórias, os migrantes e refugiados são expostos, com 
frequência, à dor, à exploração e ao sofrimento extremo.  
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A resiliência dos migrantes e refugiados, o desejo de viver e a capacidade de superação são 
promessas de esperança, de um novo céu e de uma nova terra. Seu protagonismo é potencial 
transformador e enriquecedor para a geração de uma nova humanidade, fundada na prática da 
justiça social através da promoção de processos de acolhida e integração. 

Nessa conjuntura, o CSEM faz ecoar a voz do Papa Francisco, que em sua Mensagem para 
o dia mundial do migrante e do refugiado de 2019 (29/09/2019) sublinhava a abrangência da 
temática migratória, interpelando as comunidades cristãs em sua identidade, atuação e destino. 
Com o tema “Não se trata apenas de migrantes”, ele indicou que a mobilidade humana inclui 
“nossos medos / a caridade / nossa humanidade / não excluir ninguém / colocar os últimos em 
primeiro lugar / a pessoa toda e todas as pessoas”; visando “construir a cidade de Deus e do 
homem” (Ef 2, 19).  

Com o objetivo de fomentar e divulgar estudos sobre teologia e mobilidade humana, com 
foco no imperativo da hospitalidade a que são chamadas as comunidades cristãs em seu seio e, 
especialmente, junto a pessoas e grupos em situação de mobilidade, o CSEM convida para 
apresentação de artigos a serem publicados em uma coletânea sobre MOBILIDADE HUMANA, 
COMUNIDADE CRISTÃ E HOSPITALIDADE, nos termos e nos prazos deste Edital. 

Com esta chamada esperamos receber artigos que aprofundem a reflexão teológica sobre 
os principais temas que interpelam as comunidades cristãs, especialmente em contextos de 
chegada de migrantes e refugiados, tais como: quais os desafios e as estratégias a adotar para 
construir comunidade cristã em contexto de imigração de pessoas com fé cristã recebida em 
outra cultura, outra tradição eclesial e outro idioma? Qual configuração eclesial em contexto de 
pluralismo religioso e cultural? Como evangelizar quem já recebeu a fé em outra cultura e idioma, 
e pode estar se distanciando da vida cristã? Como formar comunidades acolhedoras em meio a 
sociedades sempre mais xenófobas e onde formas de segregação e preconceitos as dividem 
internamente? De qual valorização somos capazes, como comunidades cristãs locais, diante da 
riqueza e da diversidade que migrantes/refugiados e outras categorias de pessoas 
podem/querem aportar à comunidade cristã?  

 

4. ORGANIZADORES/AS 

Carmem Lussi. Doutora em Teologia, com Mestrado em Missiologia. Assessora do Centro 
Scalabriniano de Estudos Migratórios – CSEM. E-mail: assessoria@csem.org.br com cópia para 
carmem.lussi@gmail.com. 

CesarKuzma. Doutor em Teologia. Professor no Departamento de Teologia da PUC-Rio e 
professor-convidado da Universidade Católica Portuguesa e do CEBITEPAL/CELAM. Presidente 
da SOTER. E-mail: cesarkuzma@gmail.com.  

 

5. COMITÊ CIENTÌFICO DA SÉRIE ECUMENE 

o Roberto Marinucci – Mestre em Missiologia – Vice-Diretor do CSEM 
o Carmem Lussi – Doutora em Teologia Sistemático-Pastoral – Assessora do CSEM 
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o Elizângela Chaves Dias – Doutora em Teologia Bíblica – Professora do SIMI – Pontifícia 
Universidade Urbaniana 

o Maria Helena Morra – Pós-doutora em Educação e Mestra em Teologia – Membro da 
Equipe de Teólogos e Teólogas Assessores da Presidência da CLAR – ETAP e da 
Comissão de Migração e Refúgio da CLAR 

o Agnaldo Pereira de Oliveira Júnior, sj – Mestre em Teologia Moral e Pastoral – Diretor 
Nacional do SJMR (Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados) 

o Paulo Ueti - Doutor em Exegese e teologia Bíblica. Assessor teológico e Diretor para 
América Latina no Departamento de Cooperação, Desenvolvimento, Advocacy e Ajuda 
Humanitária da Comunhão Anglicana 

o Conrado Zepeda Miramontes, sj - Mestre em Antropologia Social. Membro do Serviço 
Jesuita a Migrantes México; da Equipe Nacional de Movilidad Humana da Conferencia 
Episcopal Mexicana e da Comissão de Migração e Refúgio da CLAR. 

 
6. POTENCIAIS AUTORES  

A editora do Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios - CSEM e os organizadores 
desse volume, por meio do presente edital, CONVIDAM pesquisadores, docentes, 
estudantes de pós-graduação e profissionais atuantes em contextos eclesiais com 
presença de população em situação de mobilidade humana para colaborarem na 
produção da Coletânea da Série Ecumene com foco na temática: mobilidade humana, 
hospitalidade e comunidade cristã.  

Eventuais artigos submetidos por autores que não tenham experiência de atuação direta 
em contextos de mobilidade humana requerem a coautoria com outro/a autor/a que tenha 
experiência direta de estudo/atuação junto a migrantes /refugiados ou outras categorias 
de pessoas em mobilidade. 

 

7. COMO SE INSCREVER 

Autores interessados devem fazer pré-inscrição enviando e-mail para 
assessoria@csem.org.br com as seguintes informações:  

7.1. Nome completo 

7.2. Link da plataforma Lattes atualizada 

7.3. Dados para contato telefônico e por aplicativos de mensagem 

7.4. Título provisório do artigo que entende propor  

7.5. Até 10 linhas de apresentação da ideia que pretende desenvolver 

Considera-se efetuada a inscrição quando for encaminhado o arquivo do artigo para o 
endereço e-mail assessoria@csem.org.br, em cópia para os e-mails dos/as 
organizadores/as acima indicados, e recebida a resposta de confirmação por parte da 
Editora do CSEM. O envio do artigo deve ser feito em dois arquivos, um com todos os 
dados de autoria e tendo SOBRENOME_TITULO_ABREVIADO como nome do arquivo 
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e o outro tendo somente TITULO_ABREVIADO como nome do arquivo, no qual o nome 
e o perfil dos/as autores/as foram retirados do texto para avaliação cega por pares. Não 
usar acentos nem cedilha no nome dos arquivos. 

O não recebimento do e-mail de confirmação deve ser verificado junto ao CSEM através 
de outros canais (csem@csem.org.br ou 0055 61 3327 0669), para evitar exclusão do 
processo seletivo por perda de prazo. 

Eventual necessidade de negociação sobre prazos ou outros temas relacionados com a 
publicação devem ser dialogadas com os/as organizadores/as. Não serão aceitos textos 
já submetidos para outras publicações ou já divulgados integral ou parcialmente na 
internet. Casos específicos podem ser dialogados com os/as Organizadores/as. 

 

8. FORMATAÇÃO DO TRABALHO 

A publicação adota as normas para os autores da Revista Interdisciplinar da Mobilidade 
Humana – REMHU, disponíveis no site do Scielo, no link 
<http://www.scielo.br/revistas/remhu/pinstruc.htm>. Não é necessário enviar 
resumo/abstract nem o título em outro idioma. 

Os livros serão impressos no tamanho padrão das publicações do CSEM: 15cm X 22cm, 
com orelhas de 7cm. O número mínimo previsto é de 180 páginas por volume, com artigos 
de, no mínimo 10 páginas de word espaço 1 ou 4350 palavras ou 30 mil caracteres com 
espaços, exceto as referências bibliográficas. 

 

9. AVALIAÇÃO DOS TEXTOS APRESENTADOS 

Com a inscrição, os/as potenciais autores/as aceitam as regras do presente edital e 
submetem seus textos à avaliação cega por um comitê especificamente designado para 
essa função. O processo de avaliação considerará os quesitos: 

9.1. Coerência do texto à temática da obra; 

9.2. Redação clara; 

9.3. Consistência teórica; 

9.4. Qualidade crítico-analítica.  

O/a autor/a preliminarmente aceita promover adequações no texto, caso receba 
sugestões, para formalizar sua publicação, dentro do prazo estabelecido por este Edital 
e a efetuar a leitura do texto na versão final, com sucessivo envio de aprovação final da 
versão no idioma original à Editora CSEM e, eventualmente, na versão traduzida, antes 
da impressão. 

Aos autores dos textos recebidos e não aprovados para a publicação receberão 
comunicação da Editora CSEM com as observações dos Referees. 



 

 

5

 

10. CRONOGRAMA 

A publicação dos volumes da Série Ecumene tem a duração de 12 meses para a 
conclusão de todas as etapas do processo Editorial, sendo que a divulgação do presente 
Edital acontece previamente ao início do cronograma, a saber: 

10.1. Etapa 1: Pré-inscrições por parte de autores/as – condição para aceder ao processo 
editorial – Até 15/04/2020 

10.2. Etapa 2: Envio dos textos – Até 30/06/2020 

10.3. Etapa 3: Leitura e pareceres de avaliação cega, com informação aos autores da 
decisão final quanto à aceitação ou não do texto submetido – Até 30/07/2020 

10.4. Etapa 4: Envio da versão final dos textos aceitos – Até 15/08/2020 

10.5. Tradução (respectivamente ao espanhol ou ao português) – Até 30/09/2020 

10.6. Etapa 5: Revisão final por revisor externo do livro completo e diagramação – Até 
10/11/2020 

10.7. Etapa 6: Impressão, divulgação da obra e envio das cópias impressas aos autores 
– Até 30/11/2020. 

Se entre os artigos submetidos não houver número suficiente de trabalhos considerados 
aptos à publicação, que atenda  ao perfil editorial da Série,  o cronograma poderá ser 
adequado para aguardar a entrega de eventuais textos de autores de notório saber a 
serem convidados para integrar a obra. 

 

11. PAGAMENTO AOS AUTORES E DIREITOS AUTORAIS 

Aos autores o CSEM, através de recursos de instituições parceiras, caso consiga apoio 
financeiro, poderá pagar um valor, a ser estabelecido, para os autores que legalmente 
possam receber pagamento para este tipo de atividade, sob assinatura de RPA, com 
retenção de impostos na fonte. Em alternativa, os/as autores/as podem fornecer ao 
CSEM nota fiscal pelo serviço prestado. 

A aceitação de artigos na coletânea implica renúncia aos direitos autorais em favor do 
CSEM, mas não impede os autores de publicá-los em outro livro ou periódico, desde que 
façam referência explícita e completa nas publicações subsequentes, inclusive em outros 
idiomas. Termo de colaboração na publicação será enviada sucessivamente pelo CSEM 
para coleta de dados e assinatura. 

Serão concedidos 3 (três) exemplares para autores individuais e 2 (dois) exemplares, 
cada autor, em caso de coautoria. 
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12. DIVULGAÇÃO E VENDA DO LIVRO 

A Série Ecumene sobre teologia e mobilidade humana é um projeto que visa responder 
a uma carência de publicações de teologia da mobilidade humana voltada, 
prioritariamente, para lideranças religiosas/eclesiais que atuam nos âmbitos acadêmico, 
institucional ou pastoral.  

As publicações da Série são contribuições ao saber e à atuação direta junto a migrantes 
e refugiados, com abertura e interlocução ecumênica e inter-religiosa voltadas, em modo 
particular, ao contexto latino-americano. 

Por esses motivos, os livros serão distribuídos gratuitamente em formato eletrônico 
através do site do CSEM e de instituições parceiras e será vendido por preço acessível 
pelo E-Commerce e em eventos afins. Os e as autores/as se comprometem a favorecer 
a divulgação dos volumes, inclusive participando, sem custos para o CSEM, de eventos 
onde possam apresentar/recomendar a publicação. 

 

13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E DÚVIDAS 

Para obter informações complementares ou esclarece dúvidas escrever para 
assessoria@csem.org.br. 

 

Brasília, 20 de janeiro de 2020. 


