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CHAMADA DE ARTIGOS
Dossiê:
“Ressignificando a interculturalidade e a diversidade nas Organizações e na
Gestão de Pessoas: Reflexões interdisciplinares, dificuldades e
experiências”.

Organização:
Prof. Dr. Miguel Angelo Silva de Melo (UPE/ PE/ UNILEÃO/CE)
Prof. Dr. Marcus Cesar de Borba Belmino (UNILEÃO/CE)
Prof. Me. Antoniel Gomes dos Santos Filho (FVS/ CE)
Profa. Me. Angela Patrícia Linard (FJN/ CE)
Prof. Me. Thiago Alves de Souza (Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto/ SP)

A revista Interfaces da Unileão UNILEÃO, vem a público convidar a
comunidade acadêmica a participar do dossiê intitulado “Ressignificando a
interculturalidade e a diversidade nas Organizações e na Gestão de Pessoas:
Reflexões interdisciplinares, dificuldades e experiências”.
A produção deste dossiê tem como foco a publicação de estudos e
pesquisas que tratam sobre: a) o comportamento organizacional e a gestão de
pessoas como foco no gênero, na raça, na orientação sexual, na liberdade de
religião, crença entre outras; b) valorização da diversidade a ser empregada nas
organizações como novo modelo e em contraposição as práticas antigas de
padronização, controle, moldagem organizacional; c) reconhecimento dos

benefícios da diversidade e da diferença no âmbito empresarial, organizacional
e gestão de pessoas; d) promoção do respeito a igualdade e à dignidade da
pessoa humana, independente da raça, do credo (religião), regionalidade,
classes sociais, idades sexo/gênero e orientação sexual; e) obtenção de
soluções originais, inovadoras e criativas na empresa; f) globalização do
mercado competitivo e organizações para a transformação.
a)

As propostas deverão ser enviadas diretamente pelo sistema

eletrônico da revista, considerando as normas dispostas nas diretrizes para
autores no site da Revista Interfaces: Saúde, Humanas e Tecnologia da
Unileão: (http://interfaces.leaosampaio.edu.br/index.php/revista-interfaces), bem
como

os

critérios

de

submissão

(http://interfaces.leaosampaio.edu.br/index.php/revistainterfaces/about/submissions#onlineSubmissions).
Para a submissão dos textos é necessário o cumprimento dos seguintes
critérios:
b) Número de páginas do trabalho entre 15 a 25 laudas (incluindo
referências);
c) O dossiê é interdisciplinar, portanto poderão submeter trabalhos
pesquisadores das mais diferentes áreas e linhas de estudo, desde que
exista conexão com o eixo temático do dossiê;
d) Graduados e pós-graduandos lato senso poderão enviar trabalhos, desde
que tenham a orientação de um pesquisador com a titulação mínima de
mestre (não será aceito orientação de pesquisador mestrando);
e) Os trabalhos poderão ser inscritos com até quatro coautores;
f) O dossiê será publicado dentro das normas da ABNT;
g) Os organizadores do dossiê temático, tampouco a editoração-chefe da
revista não se responsabilizarão por correções gramaticais nos trabalhos e
plágios;
h) O prazo para o envio dos textos: 17 de maio de 2019;

i) O dossiê será publicado no dia 09 de julho de 2019 no endereço eletrônico
da

Revista

Interfaces:

Saúde,

Humanas

e

Tecnologia

https://interfaces.leaosampaio.edu.br/index.php/revista-interfaces.

Atenciosamente,

Juazeiro do Norte - CE, 05 de fevereiro de 2019.

Os organizadores.

