Société des Américanistes
Musée du quai Branly
222 rue de l’université
75 343 Paris cedex 07

CONVOCATÓRIA 2020
A Société des américanistes tem o prazer de anunciar a criação de duas categorias de
auxílio à publicação, que serão atribuídas a partir do ano 2020.

1. Prémio jovens pesquisadores/as da Société des américanistes
(destinado a jovens pesquisadores/as, como apoio à publicação de livro
derivado de sua tese de doutorado)
2. Auxílio à publicação de livros científicos
O prémio para jovens pesquisadores/as visa apoiar a publicação de um livro derivado da tese
de doutorado e que já foi aceito por uma editora, na França ou no exterior.
A tese de doutorado deve ter sido defendida há menos de 5 anos. O volume deve se enquadrar
no escopo de disciplinas, temas e áreas da Société des américanistes (idênticos aos do Journal)
e ser redigido em qualquer dos principais idiomas da Société (francês, espanhol, inglês ou
português).
O montante máximo da ajuda será de 3000 €.
O auxílio à publicação se destina, da mesma maneira, a livros científicos dentro das
disciplinas, temas e áreas da Société des américanistes (idênticos aos da Revista), e escritos
em um dos principais idiomas da Société (francês, espanhol, inglês ou português). Podem ser
livros de autoria individual ou coletiva, incluindo compilações de artigos. Somente serão
aceitos projetos de publicação que já tenham sido aceitos por uma editora na França ou no
exterior.
O montante máximo do auxílio será de 2500 €.
O prazo final para inscrição é 1 de junho de 2020. As inscrições serão avaliadas e selecionadas
por comitês de especialistas designados pelo Conselho de Administração da Société. Os
resultados serão anunciados no outono do mesmo ano.
Os documentos necessários para a inscrição são os seguintes:

–
–

–
–
–
–
–
–

CV do autor/a ou de cada participante em caso de autoria coletiva. O currículo deve
incluir uma lista de publicações anteriores;
Relatório final da tese (apenas para o Prémio para jovens pesquisadores; para países
onde este documento não exista, relatórios ou cartas de recomendação
detalhadas de pelo menos dois membros membros da banca)
Síntese do manuscrito, em aproximadamente cinco páginas (índice, argumento geral,
resumo detalhado, número de figuras e ilustrações);
Manuscrito em pdf;
Carta de pré-aceitação do editor;
Orçamento da editora (incluindo as ajudas solicitadas e as já obtidas, e o montante
específico solicitado a Société);
Detalhes para contato da editora;
Qualquer outro documento considerado relevante.

A falta de qualquer um desses elementos invalidará automaticamente a candidatura.
Para receber o pagamento dos subsídios, os laureados/as se comprometem a mencionar na
publicação a contribuição da Société e a incluir seu logotipo, segundo as modalidades
acordadas entre a Société e a editora. Um número de cópias deve ser enviado gratuitamente
à de receber o prémio ou o subsídio.
As solicitações devem ser enviadas por e-mail para o seguinte endereço:
societe.publi@americanistes.org, indicando no objeto da mensagem a categoria solicitada
("Prémio" o “Auxilio à publicação”).

