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CHAMADAS PARA PUBLICAÇÃO 

 

A revista Memorialidades está realizando chamada para publicação de sua próxima 

edição. Abaixo seguem os temas: 

 

Tema: Velhices e Espiritualidade 

 

A espiritualidade é o novo paradigma para a civilizacão do século XXI. Trata-se de 

força que move o homem, imprimindo um sentido mais significativo à sua vida e suas 

ações, despertando-o para uma ética capaz de promover ligação, religação e 

integração, seja consigo próprio, com os outros, com o mundo. O destaque deve ser a 

vivência da espiritualidade e sua influência qualitativa de vida na velhice, uma vez que 

ela [a espiritualidade] vem aparecendo como uma experiência que favorece a 

socialização, o contato consigo mesmo e a reflexão sobre a vida e a morte, ganhando 

expressão maior nesta etapa da vida.  

 

 

Tema: Velhices e Alimentação funcional  

 

Um dos pilares para uma alimentação saudável e segura no envelhecimento, no 

contexto atual, é a disponibilidade e acesso da população às informações científicas e 

experiências bem sucedidas sobre e em torno das contribuições que uma alimentação 

saudável pode garantir ao bem-estar e longevidade humanas, principalmente, quando 

oferece possibilidades de refrear distúrbios metabólicos e nutricionais, preditores de 

risco à saúde dos indivíduos na etapa da velhice. Nesse sentido, as recomendações 

enfatizam o consumo dos alimentos funcionais e procedimentos alimentares saudáveis 

e seguros como um aporte ao plano alimentar diário. Sobretudo, por oferecerem 

propriedades benéficas, além das nutricionais, capazes de regular as funções corporais 



visando a proteção contra doenças, melhorias no empenho físico, psicológico e 

comportamental.  

 

 Prazo para recebimento de artigos: até 20 de agosto de 2016 

 Envio em arquivo word e pdf para: memorialidades2010@hotmail.com 

 As normas para publicação de artigos estão abrigadas em: 

http://periodicos.uesc.br/index.php/memorialidades/about/submissions#authorGuide

lines 

 

NOTA: 

 A Revista Memorialidades, a partir dessa edição, será lançada apenas em 

formato digital, disponibilizada no site: http://periodicos.uesc.br 

 


