
Chamada para contribuições Revista Malala, v. 9, n. 12 

 

A Revista Malala chega ao seu 12ª número, com um rico arquivo de contribuições 

que representa uma grande evolução desde que a Revista foi fundada em 2013. 

Conquistamos um espaço institucional importante com o Programa de Apoio às 

Publicações Cientificas Periódicas da USP, que nos proporciona maior especialização e 

profissionalização. A Revista também ampliou seu corpo editorial e conselho científico. 

Nestes oito anos de trabalho tivemos contribuições de colegas pesquisadores de outras 

instituições nacionais e internacionais. Foram dezenas de entrevistas com pesquisadores, 

ativistas e professores de destaque em suas áreas de atuação. A Revista Malala sempre 

manteve a proposta de construir um debate plural de ideias, sem abrir mão do rigor 

científico e acadêmico e tentando aos poucos dar ao leitor toda a dimensão e 

complexidade dos estudos sobre Oriente Médio e o Mundo Muçulmano. A Revista mantém 

a política de acesso livre desde a primeira edição, garantindo a disponibilização de todo o 

seu conteúdo de forma gratuita e aberta. No último ano, a Revista Malala também ampliou 

suas fronteiras de divulgação e de indexação em plataformas nacionais e internacionais.  

Tendo se destacado na comunidade acadêmica na qual a Revista está afiliada e em 

outros contextos acadêmicos, a Malala conquistou uma inserção no debate público mais 

amplo. Este novo alcance permite que a revista receba um fluxo de contribuições variadas, 

não exclusivamente temáticas. De forma que esta chamada é aberta para contribuições 

em fluxo contínuo a todos que tenham trabalhos originais, diretamente sobre ou em 

diálogo com o Islã e com o Mundo Muçulmano. 

O formato da Revista não está sendo alterado, já que seguimos incentivando 

contribuições conforme nossas Diretrizes para Autores 

https://www.revistas.usp.br/malala/about/submissions. Não obstante, abrimos a 

possibilidade para recebermos propostas de dossiês, que serão avaliadas pelo nosso 

Conselho Editorial, assim como para a publicação de entrevistas originais transcritas (em 

inglês, espanhol ou português).  

 As contribuições podem ser em diferentes formatos: ensaios, artigos, resenhas e 

relatos de campo. Conheça as possibilidades de contribuição bem como os formatos de 

publicação através deste link.  

 As submissões em português, inglês ou espanhol deverão ser feitas exclusivamente 

pelo portal da revista em: https://www.revistas.usp.br/malala/login.    

 As normas de publicação deverão ser estritamente observadas pelos autores e 

colaboradores e podem ser acessadas através deste link: 

As dúvidas e consultas quanto a propostas de dossiês, entrevistas, fotos de capa ou as 

editoras e produtoras interessadas em indicar livros e filmes para Resenhas, entrar em 

contato pelo  e-mail malala@usp.br  

 

A Revista Malala abre sua chamada para o n. 12 na forma de contribuições que 

podem ser submetidas de forma contínua. O fechamento para a seleção da Revista de 

número 12º será em 15 de novembro de 2020.  

 

Comissão Editorial da Revista Malala  


