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“Líticos em Português” 

Número especial em língua portuguesa  

 

O Conselho Editorial do Journal of Lithic Studies tem o prazer de anunciar a chamada para 

apresentação de propostas de artigos para um número especial da revista em língua portuguesa, a ser 

publicado no segundo semestre de 2016. O objetivo deste número especial é promover a comunicação 

entre pesquisadores de países de língua portuguesa, ou que realizam pesquisas nestes países, sobre os 

estudos de artefatos líticos, com diferentes abordagens teórico-metodológicas. Os artigos podem ser 

sobre pesquisas em qualquer região do mundo em qualquer período de tempo. Todos os artigos nesta 

edição especial devem ser em português. 

O JLS é um periódico de acesso livre revisado por pares que foca na pesquisa arqueológica 

relacionada à produção e utilização de artefatos líticos, lascados ou polidos, assim como na origem e 

nas propriedades das matérias primas utilizadas para tal produção. Todos os artigos aceitos serão 

publicados online no site do JLS logo após o processo completo de revisão. O JLS publica artigos de 

pesquisa, relatos breves, e demonstrações metodológicas, assim como resenhas de livros, resenhas de 

eventos, entrevistas e artigos de síntese ou sumário. Os autores que pretendem propor artigos poderão 

entrar em contato com os editores antecipadamente (com um manuscrito ou resumo) caso haja alguma 

dúvida se o tema do artigo é apropriado para a revista. 

A data limite para envios das contribuições é 31 de agosto de 2016. Confira as normas para 

publicação na página seguinte. 

JLS é uma publicação online da School of History, Classics & Archaeology da Universidade de 

Edimburgo, na Escócia, com o suporte da Universidade de Edimburgo e uma equipe de voluntários. 

Sendo uma revista de acesso livre, não há taxas de acesso aos artigos para o público, assim como não 

há taxas para autores proporem artigos, para revisão, publicação e download. Todos os artigos do JLS 

estão licenciados sob a Creative Commons Attribution 2.5 UK: Scotland License. Para receber futuras 

atualizações e notícias relacionadas ao JLS, por favor, registre-se no website da revista em  

(http://journals.ed.ac.uk/lithicstudies/) ou confira as redes sociais do JLS (ex: 

https://www.facebook.com/journaloflithicstudies e https://twitter.com/LithicStudies). 

Se você conhece alguém que possa estar interessado em submeter uma proposta de artigo para 

este número especial, por favor, encaminhe esta chamada para contribuições. Se você tem alguma 

dúvida com relação a este número ou ao JLS em geral, entre em contato por e-mail 

(journaloflithicstudies@gmail.com). 

 

 

 João Carlos Moreno de Sousa; 

 Astolfo Gomes de Mello Araujo 

 

 Editores Convidados 

 Journal of Lithic Studies 

 

http://journals.ed.ac.uk/lithicstudies/
https://www.facebook.com/journaloflithicstudies
https://twitter.com/LithicStudies
mailto:journaloflithicstudies@gmail.com


Journal of Lithic Studies 
 

 

Normas de Publicação 

Para facilitar a formatação, por favor, utilize o modelo de artigo bilíngue desta edição. O 

modelo é pré-formatado corretamente nas fontes, espaçamento, margens, etc. O modelo e demais 

informações podem ser encontrado no website do JLS através do link a seguir: 

http://journals.ed.ac.uk/lithicstudies/article/view/1397/1926 

 

Para mais informações, diretrizes, e modelos para diversos tipo de publicações, confira os links 

a seguir:  

http://journals.ed.ac.uk/lithicstudies/about/submissions#authorGuidelines 

 

http://journals.ed.ac.uk/lithicstudies/issue/view/106 

 

http://journals.ed.ac.uk/lithicstudies/article/view/1319/1803 

 

 

Informações sobre referências podem ser encontradas no guia detalhado no link a seguir: 

http://journals.ed.ac.uk/lithicstudies/article/view/1403/1930 
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