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Hoje completamos três semanas de boletins diários Cientistas Sociais e Coronavirus. 

Agradecemos muito a mobilização de nossa comunidade acadêmica, assim como a 
parceria com as entidades científicas que estão apoiando a iniciativa. Continuaremos 

divulgando textos inéditos de segunda a sexta nas redes sociais e sites das associações 
parceiras, e nos fins de semana um compilado de todos os textos publicados na 
semana. Hoje, além do resumo, também damos algumas indicações para quem quiser 

contribuir com os boletins, quanto aos textos já recebidos e também divulgamos 
outras iniciativas semelhantes que estão ocorrendo no campo das ciências humanas 

no Brasil e no mundo. 
 
Como contribuir com os boletins? 

Para enviar sua contribuição, encaminhe um texto (por volta de 1000 palavras) com 
algumas referências bibliográficas (preferencialmente links para textos on line) e uma 

breve apresentação da/o autor/a para o email: anpocs.presidencia@gmail.com 
Sublinhamos que a proposta do boletim é que ele também circule além do circuito 
acadêmico das ciências sociais, por isso, recomendamos uma linguagem que esteja 

atenta a esse propósito. 
 

Quais os procedimentos editoriais? Quanto tempo levará para meu texto ser 
publicado? 
Todos os textos recebidos são lidos pelo comitê editorial do boletim. Buscamos dar 

uma rapida resposta às e aos autoras/es, informando se o texto será ou não 
publicado. Neste momento os textos que foram aceitos serão publicados em até 15 

dias após o aceite. Este tempo poderá variar de acordo com o numero de textos 
recebidos e aprovados. 

 
Outros boletins, blogs e revistas acadêmicas no campo das ciências sociais 
que estão publicando textos sobre o momento atual: 

Desde que começamos a publicar o boletim, tomamos conhecimento de outras 
iniciativas editoriais que, a partir de agora, divulgaremos junto com o Boletim 

semanal nos fins de semana. 
 
O Centro de Estudos em Migrações Internacionais/ Unicamp criou um observatório 

Covid e tem divulgado regularmente textos sobre a situação da pandemia em 
diferentes lugares do mundo. - https://www.facebook.com/CEMIBR/ 

 
Docentes e discentes do PPGAS/UFRGS lançaram o site antropoLÓGICAS 
EPIDÊMICAS, com aportes regulares para pensar os impactos da pandemia no nosso 

cotidiano. - https://www.antropologicas-epidemicas.com.br/ 
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AntropoLógicas é uma série especial do MuseoLógicas podcast, realizado pelo 

PPGAS/UFPE, lançará uma série de episódiso de podcast sobre COVID-19. O primeiro 
já está disponível. 

 
https://soundcloud.com/user-594324043/2-anthropologicas-ana-claudia-rodrigues-
e-luciana-lira-o-que-o-zika-nos-ensina-sobre-a-covid-

19?fbclid=IwAR1MnjOQNedFX5a45y3eNixfyQik7L1uVTRUda86I-
zFjzczqhWZBamE04U 

 
Abaixo listamos algumas referências estrangeiras que também merecem ser 
consultadas. 

https://leidenanthropologyblog.nl/ 
http://somatosphere.net/ 

https://www.clacso.org/ 
https://boasblogs.org/witnessingcorona/ 
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