EDITAL DE CHAMADA DE ARTIGOS PARA O VOLUME 3 DA SÉRIE ECUMENE
Editora do Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios – CSEM
Tema do volume: Convivendo na pluralidade religiosa e migratória: caminhos possíveis
1. OBJETO
Publicação do volume n. 3 da Série Ecumene de coletâneas sobre teologia e mobilidade
humana da Editora do Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios – CSEM, projeto
desenvolvido em parceria com a CLAR – Confederación Latinaomaericana de Religiosos.
Os volumes serão publicados em português e em espanhol, em formato digital. A
versão em português será publicada contemporaneamente em formato impresso.
2. OBJETIVOS DA SÉRIE ECUMENE
2.1. Fomentar estudos, pesquisas, eventos e publicações sobre teologia e 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
O marco referencial do enfraquecimento da cultura uniforme ou, predominantemente
europeia, foi o evento da modernidade, iniciada com a Revolução Francesa e industrial no final
do século XVII. Com ela vieram novas correntes filosóficas, teológicas, religiosas, sociológicas,
econômicas, culturais com novos estilos de vida provocados pela crescente urbanização das
grandes e médias cidades. Já havia os barcos a vapor cortando os mares e oceanos,
facilitando as migrações e, consequentemente a mescla de povos, raças, culturas, idiomas,
culinárias, religiões... destacando-se o aparecimento das igrejas que vieram da Reforma e as
que aderiram a ela como a Igreja da Inglaterra e as Igrejas nórdicas que também se inseriram
em meio a seus conacionais. O colonialismo que estabeleceu como norma durante séculos
além de opressão, saques, dominação cultural, homogeneização também provocou espaços
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de troca, de misturas, de novidades e de reconhecimento da pluralidade como ontológica e
como fenômeno natural que não pode ser desconhecido.
A invenção da imprensa e do telégrafo, encurtavam as distâncias e possibilitavam a
internacionalização da modernidade surgida na Europa. Avanços na área da saúde
aconteceram como a descoberta das vacinas para inúmeras epidemias... Universidades
cresceram com a necessidade de formar profissionais nas áreas administrativas, de negócios e
do comércio de manufaturados que, gradativamente, foi ultrapassando fronteiras entre países e
continentes. A mecanização na agricultura dissipou comunidades inteiras em áreas rurais do
continente europeu, forçando-os a buscar novas terras para cultivo. Houve inúmeras levas de
migrantes com destino a países depopulados, como é o caso do Brasil, Argentina e outros da
América Latina e Estados Unidos.
Este modelo econômico, imposto pela modernidade nunca retrocedeu, aliás evoluiu
assustadoramente. As migrações ou a mobilidade de povos tampouco, mas ao contrário,
aumentou vertiginosamente. As migrações hodiernas se cruzam de norte a sul, do Oriente e
Ocidente do planeta. A mobilidade humana carrega com ela as diferentes religiões, ritos, as
pluriformas de viver suas crenças e modos de celebrar sua fé, formando um sincretismo
religioso aberto ao diálogo, ao respeito, embora com algumas resistências por parte de
algumas igrejas e denominações religiosas.
Como não há mais predominância/absolutismo/homogeneidade de uma religião apenas,
a pluralidade ou multiculturalidade religiosa se destaca como uma grande possibilidade de
integração de migrantes nas comunidades de destino. A realidade atual mostra que a
convivência entre várias culturas, religiões, etnias é inevitável e possível, pois basta olhar pela
janela das casas, andar na rua, nos meios de transportes, praças enfim, a humanidade está
circundada por culturas e religiões plurais, das quais a mobilidade humana é a grande mestra e
facilitadora.
Contudo, isso tem gerado muitos e até sangrentos conflitos entre pessoas que migram
em busca de novas oportunidades e pessoas que sentem perder sua religião e culturas pela
chegada de estranhos a seu clã. De outra parte, a humanidade vai se recompondo diante de
uma nova ordem mundial, marcadamente capitalista liberal e irreversivelmente tecnológica.
A diversidade religiosa é uma realidade indiscutível, fazendo parte da fábrica social
expressa nos textos sagrados de muitas religiões, bem como nas tradições orais de vários
outros grupos. Essas colchas de retalhos que se nos apresentam devem ser acolhidas e
manejadas com respeito, curiosidade, presença e escuta ativa. Esses hábitos e perspectivas
epistemológicas são a fundação de um diálogo e convivência construtores de resiliência,
resistência e transformação para uma oikoumene sustentável, justa e próspera.
Este volume da Série Ecumene deseja colaborar para essa jornada de diálogos,
esclarecimentos, significados, provocações e práticas mútuas de acolhimento, protagonismo e
ativismo político/religioso/sociocultural que sejam relevantes para outros mundos possíveis, a
partir da contribuição de homens e mulheres que, por causa de sua fé e desde uma
perspectiva teológica, proponham artigos de acordo com os ditames deste Edital.
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4. ORGANIZADORES
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
Marileda Baggio – Doutora em Teologia pela Pontificia Università Catolica di Roma. Pósdoutorado (PNPD) na Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre. Assessora da Rede ESI
de Educação.
5. COMITÊ CIENTÌFICO DA SÉRIE ECUMENE
o

Roberto Marinucci – Mestre em Missiologia. Vice-Diretor do CSEM

o

Carmem Lussi – Missióloga. Doutora em Teologia Sistemático-Pastoral. Assessora do
CSEM. Coorganizadora do volume 1.

o

Elizângela Chaves Dias – Doutora em Teologia Bíblica. Professora da Pontifícia
Universidade Urbaniana e do SIMI. Coorganizadora do Volume 2

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) no Brasil

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. Coorganizador do volume 3.

o

Conrado Zepeda Miramontes, SJ - Mestre em Antropologia Social. Diretor do Serviço
Jesuita a Refugiados no México; membro da Equipe Nacional de Movilidad Humana da
Conferência Episcopal Mexicana e da Comissão de Migração e Refúgio da CLAR.

o

Cesar Kuzma – 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. Coorganizador do Volume 1.

o

Leonardo Agostini Fernandes – Doutor em Teologia Bíblica pela PUG-Roma e professor na
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Coorganizador do Volume 2.

o

Marileda Baggio - Doutora em Teologia pela Pontificia Università Catolica di Roma. Pósdoutorado (PNPD) na Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre. Assessora da Rede
ESI de Educação. Coorganizadora do Volume 3.
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6. POTENCIAIS AUTORES
A editora do Centro Scalabriniano de Estudos Migratórios – CSEM, a CLAR –
Confederación Latinoamericana de Religiosos 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: Convivendo na pluralidade religiosa e migratória: caminhos possíveis.
Os artigos apresentados por autores que não tenham experiência em atuação direta em
contextos de mobilidade humana requerem coautoria com outro/a autor/a que tenha
experiência diretora de estudos ou atuação com migrantes/refugiados ou outras categorias de
pessoas em situação de mobilidade.
7. COMO SE INSCREVER
Autores interessados devem fazer pré-inscrição até dia 28 fevereiro de 2021, enviando
e-mail para assessoria@csem.org.br e em cópia para serieecumene3@gmail.com, com as
seguintes informações:
7.1. Nome completo
7.2. Link da plataforma Lattes atualizada ou CV anexo, caso não tenha Lattes
7.3. Dados para contato telefônico
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 completo do
artigo
para
o
endereço
e-mail
assessoria@csem.org.br,
em
cópia
para
serieecumene3@gmail.com 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 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.
Atenção: a avaliação dos referees e a decisão editorial acontecerá somente sobre
o texto final e não sobre as propostas de pré-inscrição!
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 organizadores. Não serão
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aceitos textos já submetidos para outras publicações ou já divulgados integral ou parcialmente
na internet. Casos específicos podem ser dialogados com os organizadores.

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 em português serão impressos no tamanho padrão das publicações do CSEM:
15cm X 22cm, com orelhas de 7cm. O número mínimo previsto é de 280 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.
9.2.
9.3.
9.4.

Coerência do texto à temática da obra;
Redação clara e objetiva;
Consistência teórica;
Qualidade crítico-analítica.

O/a autor/a preliminarmente aceita realizar 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.
Os/as autores/as dos textos recebidos e não aprovados para a publicação receberão
comunicação da Editora CSEM com as observações dos Referees.
10.

CRONOGRAMA

Etapa 1: Pré-inscrições por parte de autores/as – até 28/02/2022.
Etapa 2: Envio dos textos completos – Até 30/05/2022.
Etapa 3: Leitura e pareceres de avaliação cega, com informação aos autores da
decisão final quanto à aceitação ou não do texto submetido – Até 30/07/2022
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Etapa 4: Envio da versão final dos textos aceitos, com arquivos de tradução ao
espanhol ou ao português, respectivamente – Até 30/09/2022
Se não houver, entre os artigos submetidos, e considerados aptos à publicação, número
suficiente para atender 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
O CSEM e a CLAR, através de recursos de instituições parceiras, caso consigam 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.
Em caso de não conseguirem financiamento externo, a colaboração na
produção dos volumes da Série Ecumene é gratuita.
A aceitação de artigos na coletânea implica a cessão de direitos autorais em favor do
CSEM, mas não impede aos autores de publicá-los, posteriormente, em outro livro ou
periódico, desde que façam referência explícita e completa nas publicações subsequentes,
inclusive em outros idiomas. O Termo de colaboração e a cessão de direitos da publicação
serão enviados, sucessivamente, pelo CSEM para coleta de dados e assinatura. Serão
concedidos 3 (três) exemplares para autores individuais e 2 (dois) exemplares da versão
português do volume, para cada autor, em caso de coautoria.
12. DIVULGAÇÃO DO LIVRO
A Série 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 junto/em favor da causa 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 dos sites do CSEM e da CLAR, de instituições parceiras e em eventos afins. Os/as
autores/as se comprometem a favorecer a divulgação dos volumes, inclusive participando, sem
custos para o CSEM nem para a CLAR, de eventos onde possam apresentar e recomendar a
publicação.
13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E DÚVIDAS
Para obter informações complementares, ou esclarecer dúvidas, solicita-se escrever
para assessoria@csem.org.br.
Brasília, 30 de novembro de 2021.
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