
 
 

REVISTA ANÁLISE LAESP 
CHAMADA PÚBLICA PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS PARA PUBLICAÇÃO 

 
A Revista Análise LAESP informa que está aberta a chamada para envio de propostas para publicação em seu 
Vol. 1 – No 1/21.   

 
Orientações Gerais 

 
A Revista Análise LAESP publicará três Números por ano, compostos de até quatro Ensaios, Análises de 
Conjuntura, Notas e/ou Resenhas, além de cinco artigos acadêmicos. Somados, os números resultam no Volume 
Anual de publicações do periódico.  
 
Serão recebidas propostas elaboradas desde o amplo campo das humanidades. Os trabalhos deverão ser inéditos 
e podem ter até dois autores. Não há restrições prévias quanto ao tema ou ao objeto, bem como quanto à forma, 
ao fundamento ou ao método, seja ele analítico ou de pesquisa. Visite o site [revistaanaliselaesp.org] e acesse a 
lista completa e uma descrição de cada uma das formas admitidas pela Revista Análise LAESP. 
 
A Revista Análise LAESP publica três números por ano, compostos de até quatro Ensaios, Análises de 
Conjuntura, Notas e/ou Resenhas, além de cinco artigos acadêmicos. Somados, os números resultam no Volume 
Anual de publicações do periódico.  
 
A Revista Análise LAESP se volta para a criação de um outlet para o debate contemporâneo, recebendo e 
participando da animação de análises especializadas atentas aos problemas e modos de viver e de pensar do 
nosso tempo.  É esta a sua vocação. Por este motivo, a cada ano a Revista Análise LAESP publica pelo menos um 
Dossiê Temático, um número que reune trabalhos dedicados a uma discussão específica, com critérios voltados 
para estabelecer as ligações entre sua vocação para o debate público e a análise de mais longo prazo. 
 
Para Publicação na Revista Análise LAESP, as submissões serão recebidas em fluxo contínuo. Por este motivo, o 
momento de sua publicação será determinado pelo lapso eventualmente imposto pela necessidade de revisão e 
pela afinidade da obra com o que conferirá unidade a cada número. 
 
As submissões para publicação na Revista Análise LAESP serão recebidas em fluxo contínuo. 
 
Entretanto, apenas poderão ser selecionados para publicação no Vol. 1 – No 1/21, os trabalhos recebidos  

 
até 20 de fevereiro  de 2021. 

.  
Orientações para a preparação de manuscritos   

  
Orientações para a preparação de manuscritos  
 
As propostas de publicação serão submetidas por email. Os autores devem enviar mensagem para o email 
institucional da Revista Análise LAESP, analise.laesp@protonmail.com.  
Acesse https://www.revistaanaliselaesp.org/como-publicar para obter a orientação completa para preparação e 
submissão de manuscritos. Para demais esclarecimentos, contate-nos através do formulário de 
contato [https://www.revistaanaliselaesp.org/contato] ou do email institucional da Revista Análise LAESP. 
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