
Oficina para Acadêmicos Africanos Emergentes PEAS 

da African Studies Review (A Análise de Estudos Africanos) 
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A African Studies Review - ASR (Análise de Estudos Africanos) convoca a Oficina 

para Acadêmicos Africanos Emergentes PEAS (Pipeline for Emerging African 

Scholars Workshop), em colaboração com a Associação Africana de Estudos 

Africanos - AAEA (African Studies Association of Africa - ASAA http://www.as-

aa.org), para promover, encorajar, e desenvolver artigos de acadêmicos baseados na 

África de alta qualidade a serem publicados sob orientação de Africanistas veteranos 

do continente e além. Em colaboração com a AAEA a ASR promoverá uma oficina 

PEAS na Universidade de Gana, Legon, no dia 11 de outubro de 2017. Acadêmicos 

interessados em apresentar uma proposta serão, idealmente, pesquisadores com Pós-

doutorado, doutores (PhDs) recém formados com trabalhos em desenvolvimento e 

prestes-a-se-apresentarem doutorandos. Estudiosos emergentes terão a oportunidade 

de trabalhar de perto com acadêmicos experientes para re-trabalhar um projeto de 

artigo já circulado. 

 

Lista preliminar de Mentores Acadêmicos: 

Wale Adebanwi, Universidade de Oxford (A ser confirmado) 

Jean Allman, Washington University in St Louis 

Akosua Adomako Ampofo, Universidade de Legon 

Brenda Chalfin, Universidade da Florida (A ser confirmado) 

Akosua Darkwah, Universidade de Legon 

Wangui wa Goro, African Development Bank, Abidjan (TBC) 

Walter Hawthorne, Universidade do Estado de Michigan (A ser confirmado) 

Benjamin N. Lawrance, African Studies Review Editor-in-Chief 

Patricia Makepe, Universidade de Botswana 

Insa Nolte, Universidade de Birmingham (A ser confirmado) 

Naaborko Sacheyfio, Dartmouth College 

 

Os objetivos mais amplos da PEAS são: 
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1. Aumentar a participação de estudiosos emergentes baseados na África em 

publicações importantes, especialmente na ASR (African Studies Review); 

2. Para aumentar a qualidade das apresentações dos estudiosos emergentes 

baseados na África; 

3. Para aumentar o índice de R&R (revisão e reapresentação) dos estudiosos 

emergentes baseados na África; 

4. Para melhorar o acesso à ASR para os estudiosos emergentes baseados na 

África; e,  

5. Para aumentar a participação de estudiosos emergentes baseados na África no 

processo de análise. 

 

Critérios de inscrição e elegibilidade: 

1. As inscrições deverão ser enviadas em inglês, francês ou português; 

2. Todos candidatos deverão ser membros da Associação Africana de Estudos 

Africanos  - AAEA [http://www.as-aa.org/index.php/membership]  e deverão 

enviar um resumo para a Conferência anual da AAEA 2017 que acontecerá na 

Universidade de Gana, Legon [Confira http://www.as-aa.org/index.php/asaa-

2017-conference/call-for-papers-posters-and-panels em inglês, francês e 

português]; 

3. Candidatos doutorandos deverão estar pelo menos no segundo ano de seus 

programas ou mais; 

4. Candidatos em começo de carreira deverão ter completado seus doutorados há 

não mais que cinco anos atrás; e, 

5. A prioridade será dada a participantes vindos de instituições carentes de 

recursos; mulheres são particularmente encorajadas a se inscreverem. 

 

 

Processo de submissão: 

Candidatos para a oficina PEAS devem preparar o seguinte: 

1. Uma carta de apresentação que resuma os interesses e objetivos acadêmicos 

do candidato dando um compromisso expresso para revisar e submeter o 

material da oficina para a ASR para análise pelos colegas ou possível 

publicação; 

2. Um Curriculum Vitae atual listando todas qualificações educacionais, fundos 

de pesquisa recebidos, solicitações pendentes, publicações e histórico 

profissional; 
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3. Um projeto de artigo caprichado de aproximadamente 5000-10.000 palavras, 

com citações completas; 

4. Uma carta de recomendação de um indivíduo conhecido do candidato 

endereçada ao Editor Chefe da ASR, Benjamin N. Lawrance, que inclua mas 

não se limite a: (a) confirmação que a pessoa que está recomendando tenha 

lido o artigo sendo enviado ou trabalhos prévios do candidato; (b) uma 

avaliação do projeto do trabalho; (c) confirmação que a pessoa que está 

recomendando considera o trabalho bem desenvolvido o suficiente para estar a 

caminho de ser publicado; e (d) confirmação do status acadêmico e progresso 

do candidato apresentado no CV em anexo; 

5. Prova de status de doutorando, incluindo ano do programa, ou para candidatos 

iniciantes de carreira, uma carta de seu Chefe de Departamento indicando seu 

status; 

6. Para candidatos iniciantes de carreira SOMENTE, uma cópia do 

Certificado/Diploma de doutorado (PhD) recebido;  

Todo o dossiê deverá ser compilado num único arquivo PDF e enviado por correio 

eletrônico para ASAA Conference Secretariat asaaconference@gmail.com com “ASR 

PEAS workshop” na linha de Assunto. 

 

Critérios de Seleção: 

Os candidatos selecionados para participar serão notificados pelo Editor Gerente da 

ASR depois da confirmação da inscrição do candidato na AAEA. 

Todos os candidatos selecionados receberão o seguinte: 

1) Pagamento da taxa de inscrição da Conferência AAEA; 

2) Acomodação de três noites no local do Workshop; e, 

3) Refeições para três dias e noites. 

Os candidatos serão responsáveis por suas próprias viagens e todos outros custos 

relacionados. Entretanto, fundos limitados para viagens dentro do continente cortesia 

da Royal Air Maroc e acomodações, cortesia da Associação de Estudos Africanos – 

EUA (African Studies Association - USA), estão disponíveis. A prioridade será dada a 

participantes vindos de instituições carentes de recursos. Mulheres são 

particularmente encorajadas a se inscreverem. 

 

Perguntas podem ser enviadas para Kathryn Salucka kathryn@africanstudies.org ou 

Benjamin Lawrance bnl.rit2011@gmail.com com “ASR PEAS workshop” na linha de 

assunto. 

 

mailto:asaaconference@gmail.com
mailto:kathryn@africanstudies.org
mailto:bnl.rit2011@gmail.com

