Open Call For Papers / Chamada Para Artigos
IASPM@Journal é o periódico da International Association for the Study of Popular
Music <http://www.iaspm.net/>, uma organização estabelecida para promover o estudo
e a análise na área da música popular. Nós publicamos artigos, resenhas de livros e
resumos de teses sobre música popular de qualquer gênero, época ou localização
geográfica. Além de chamadas para dossiês temáticos, a publicação mantém ainda
um espaço para a divulgação de pesquisas acadêmicas em andamento.
Como parte de uma rede internacional, o periódico busca disseminar os resultados de
pesquisas dos membros da IASPM, sejam locais, transnacionais, globais e/ou
internacionais. O inglês é o idioma oficial, mas os artigos podem ser submetidos na
língua oficial de qualquer uma das seções do IASPM, o que inclui o português, desde
que acompanhados de um resumo em inglês. Os estudos podem utilizar uma ampla
gama de metodologias de pesquisa e referenciais teóricos. Sendo nosso público-leitor
diversificado e interdisciplinar, pedimos aos autores que apresentem suas ideias de
um modo que possa ser compreendido por sociólogos, musicólogos, críticos musicais
e músicos.
Para submeter artigos para o IASPM Journal é necessário ser membro da IASPM
<http://www.iaspm.net/join/> e registrar-se como leitor (reader) e como autor (author) no
site do periódico: http://www.iaspmjournal.net/index.php/IASPM_Journal/user/register
Uma vez logado, você deve primeiro criar o seu perfil, incluindo o nome de sua
instituição, e indicar em seus dados biográficos os idiomas em que pode escrever ou
fazer pareceres sobre textos. Coloque também os temas em que você pode atuar
como parecerista (reviewer), incluindo-os na forma de palavras-chave (evite longas
listas em uma única linha, pois estas inviabilizam o sistema de busca). Uma vez
registrado como autor, você poderá submeter textos para o periódico clicando em
“Author” na coluna “User Home”.
Maiores informações sobre a submissão de artigos podem ser obtidas em:
http://www.iaspmjournal.net/index.php/IASPM_Journal/about/submissions#onlineSubmissions

Arquivos de música (mp3) e imagens em boa resolução (pelo menos 300 dpi para
imagens em escala de cinza) podem ser incluídos como “Supplementary Files” desde
que suas fontes sejam identificadas e as questões de direitos autorais asseguradas.
De qualquer modo, embora as questões éticas da pesquisa sejam importantes para a
revista, ela não assume responsabilidade legal por qualquer link externo de internet.
Mais informação sobre o Open Journal Systems, programa distribuído gratuitamente
pelo Public Knowledge Project, estão disponíveis em:
http://www.iaspmjournal.net/index.php/IASPM_Journal/about/aboutThisPublishingSystem

Para conhecer a versão customizada em português deste programa acesse:
http://seer.ibict.br/

