CHAMADA PARA ARTIGOS
A revista Qorpus está recebendo contribuições para o número dedicado a James Joyce,
que será publicado em dezembro de 2019. Para este número especial, apenas
contribuições sobre a vida e a obra de Joyce serão aceitas, em uma das seguintes
categorias: artigo, resenha, entrevista (escrita ou em vídeo) e tradução.
Este número especial sobre Joyce resulta do “I Workshop in Progress”, ocorrido em 6-7
de junho e que teve Finnegans Wake como destaque. Outros números da revista podem
ser lidos em http://qorpuspget.paginas.ufsc.br/ .
Submissões em espanhol, inglês ou
vitoramaral@id.uff.br até 20 de setembro.
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Sugerimos os seguintes tópicos, mas estamos abertos a receber outras contribuições
relacionadas a Joyce:
• Traduções de obras de Joyce
• Adaptações de obras de Joyce
• A ficção autobiográfica de Joyce
• Joyce e religião
• Joyce e política
• A recepção da obra de Joyce dentro e for a da Europa
• Joyce e outros escritores
• Joyce e outras artes
• Leitura e ensino das obras de Joyce
• 80 anos de Finnegans Wake
Leia as instruções de publicação em http://qorpuspget.paginas.ufsc.br/diretrizes-paraautores/. Para o envio de vídeos, entre em contato pelo e-mail vitoramaral@id.uff.br

Vitor Alevato do Amaral (UFF)
Editor convidado

CALL FOR PAPERS
Qorpus is receiving contributions for the James Joyce issue to be published in December
2019. For this special issue only submissions about James Joyce’s work and life will be
accepted. They must fit in one of the following categories: article, review, interview (on
paper or video), and translation.
This special Joyce issue of Qorpus is a result of the “I Workshop in Progress”, which took
place on June 6th-7th and focused on Finnegans Wake. The issues of Qorpus can be read
at http://qorpuspget.paginas.ufsc.br/
Submissions in English, Portuguese or Spanish must be sent to vitoramaral@id.uff.br
until September 20th.
We suggest the following topics, but are open to any contribution related to Joyce:
• Translation of James Joyce’s works
• Adaptation of James Joyce’s works
• Joyce’s autobiographical fiction
• Joyce and politics
• Joyce and religion
• The reception of Joyce’s works in or outside Europe
• Joyce and other writers
• Joyce and other arts
• Reading and teaching Joyce’s works
• 80th anniversary of Finnegans Wake
Please read the instructions at http://qorpuspget.paginas.ufsc.br/diretrizes-para-autores/.
For the submission of videos, contact the Guest Editor at vitoramaral@id.uff.br

Vitor Alevato do Amaral (UFF)
Guest Editor

