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O Corpo Editorial Científico da Revista de Políticas Públicas e Segurança
Social (revistappss) torna público o presente edital e convida os interessados a
submissão de artigos científicos para composição da terceira edição da Revista de
estudos e pesquisas nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas.
A Revista de Políticas Públicas e Segurança Social do Núcleo de Estudos e
Pesquisas em Políticas Públicas e Segurança Social (NEPPPSS), tem como
compromisso a difusão de pesquisas de docentes, discentes e pesquisadores de
qualquer instituição, bem como de demais autores nacionais e internacionais. O
intuito da revista é colaborar com a interação de artigos com poder teórico e
empírico, auxiliando na composição de conhecimentos de ordem social e
comprometidos com a realidade atual, com o foco no contexto brasileiro, ou que
tenha relevância com o território da América do Sul, no que concerne à temática de
Direitos Humanos e Política Social, da área de conhecimento de Ciências Sociais
Aplicadas e áreas afins, em prol da Justiça Social.
O periódico é publicado na versão digital, tendo em vista a ampla divulgação,
e está disponível no seguinte endereço eletrônico:
https://www.nepppss.com/revista/
A Revista de Políticas Públicas e Segurança Social, tem a periodicidade
semestral, e aceita artigos, trabalhos de pesquisa aplicada, resenhas e ensaios
inéditos referentes as áreas afins à temática de Direitos Humanos e Política Social,
podendo ter edições especiais, de acordo com as políticas do Conselho Editorial
Científico.
As submissões de trabalhos científicos podem ser realizadas de forma
contínua, periodicamente, sendo que a publicação dos artigos seguirá a ordem de
aprovação dos mesmos, de modo que, aqueles que forem aprovados após o
fechamento da revista, ficarão destinados ao próximo número, se forem aprovados.
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Os trabalhos devem ser de autoria de pesquisadores que possuam o título de
doutores,

preferêncialmente,

aceitando-se

como

co-autores

doutorandos,

mestrandos, e excepcionalmente com título de especialização. Os artigos não
podem ter mais que dois autores, podendo eventualmente exceder este número,
tratando-se de trabalho científico decorrente de projeto de pesquisa.
Os textos a serem encaminhados para a publicação devem ser originais e
inéditos, podendo ser apresentados no idioma português, espanhol e inglês. O
conteúdo dos artigos é de inteira responsabilidade de seus autores.
O simples recebimento do artigo não obriga sua publicação.
A avaliação dos trabalhos científicos é realizada pela Comissão Editorial e
pode também ser feita por avaliadores ad hoc, exclusivamente por Mestres ou
Doutores. O Corpo Editorial Científico, assim como os avaliadores, reservam-se o
direito de negar a publicação de artigos que não apresentem linguagem técnica,
originalidade, qualidade, relevância científica ou cuja temática não seja pertinente a
área de concentração da Revista.
Assegurando a imparcialidade na análise dos artigos, é adotado o sistema
“Double Blind Review” (os autores desconhecem os avaliadores e vice-versa) para
avaliação quanto à publicação.
Os textos devem ser encaminhados pelo seguinte endereço eletrônico da
Revista de Políticas Públicas e Segurança Social, https://www.nepppss.com/revista/
com prévio cadastro do(s) autor(es).
Os artigos devem ser dirigidos à editora da revista no formato Word, com 15
(quinze) a 30 (trinta) páginas (da Introdução à Conclusão), com título em
português ou espanhol, tamanho A4, alinhamento justificado, espaçamento 1,5
entrelinhas, fonte Times New Roman, tamanho 12, resumo de no mínimo 100 a
150 palavras no máximo, com palavras-chave, assim como resumo e palavraschave em língua estrangeira (inglesa, francesa, italiana ou espanhol), conforme
modelo do artigo. No caso de artigos redigidos em idioma estrangeiro, devem ser
apresentados resumos e palavras-chave em língua portuguesa. As citações deverão
ocorrer no sistema de AUTOR-DATA, conforme modelo de artigo.
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Abaixo do título do respectivo artigo deve constar o nome dos autores,
seguidos de numerador, que, no formato de nota de rodapé, devem indicar,
brevemente, informações relativas à sua formação acadêmica (partindo-se da maior
para a menor), experiência profissional e se possível o e-mail (correio eletrônico).
As referências devem ser redigidas segundo as normas da ABNT, utilizando
negrito para o título das obras. Artigos estrangeiros devem usar a regra ISO
equivalente.
Os autores deverão indicar dados completos concernentes à correspondência e
telefone, seja no cadastro pelo sistema eletrônico deste periódico ou no correio
eletrônico que enviar seu respectivo trabalho científico.

1.

DOSSIÊ

POLÍTICAS

PÚBLICAS,

MOVIMENTOS

SOCIAIS

E

COMUNICAÇÃO SOCIAL
São recorrentes as evidências dos entraves proporcionados pela Comunicação
Social aos movimentos sociais, no tocante à acolhida e à efetivação das demandas
destes junto ao Poder Público. Seja como processo participativo talhado na
articulação entre pessoas, grupos, organizações, movimentos e a sociedade em
geral, seja como indústria midiática, demarcada por uma regulamentação
excludente, que fortalece a concentração em poucos grupos empresariais e
religiosos que exploram o setor, a Comunicação Social consiste numa atividade
complexa a ser decifrada por professores, pesquisadores e ativistas que lidam com
e/ou participam de movimentos sociais distintos na formulação e implementação de
diversas Políticas Públicas.
Consciente desse desafio, a proposta desse dossiê temático consiste na busca
por uma composição de reflexões que aborde os diferentes modos de como
movimentos sociais lidam com ou enfrentam a Comunicação Social em suas formas
de atuação, a visibilidade de temáticas, políticas públicas e demandas pela
regulamentação e/ou regulação de temas diversos nas produções da mídia comercial
e a proposição de novas e alternativas formas de lidar com as próprias Comunicação
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dos movimentos sociais ou de propor novos caminhos para a afirmação da
Comunicação democrática como direito humano.
Organizador:
Professor Dr. Adilson Vaz Cabral Filho - Universidade Federal Fluminense - UFF
(PPGMC/PPGPS)
Período de envio de trabalhos/manuscritos:
Recebimento de artigos: 01 de Novembro de 2017 a 28 de Fevereiro de 2018
Data prevista para a publicação: Entre Julho/Setembro de 2018
Submissão direto na Seção de Dossiê Políticas Públicas, Movimentos Sociais e
Comunicação Social - DPPMSCS

2. DOSSIÊ POLÍTICAS SOCIAIS E QUESTÕES RACIAIS

Nas últimas décadas, como resultados das lutas acumuladas pelos movimentos
coletivos, as políticas sociais têm progressivamente atuado sobre as desigualdades
de fundo racial que se reproduzem por conta da operação cotidiana do racismo na
sociedade brasileira.
Esta atuação caminha no sentido de combater as desigualdades de fundo racial,
através da efetivação de ações redistributivas, como a política de cotas e a
propriedade definitiva dos territórios ocupados pelas comunidades remanescentes
de quilombos, entre outras.
Por sua vez, o campo dos estudos das “relações raciais” cresceu durante os
séculos XX e XXI, se voltando para os processos de exclusão da população negra
e/ou afrodescendente no contexto da formação da sociedade brasileira, bem como
nas expressões atuais do racismo e das ações para promoção do antirracismo.
Trata-se, portanto, de uma interface em que a novos debates se fazem
necessários, principalmente por conta das controvérsias discursivas que se
avolumam e que têm chegado de forma sistemática aos vários níveis do sistema de
justiça e mesmo ao Supremo Tribunal Federal, mobilizando legisladores,
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operadores do direito, ministério público, movimentos sociais, Ong’s, povos
tradicionais, acadêmicos etc.
Este volume pretende agrupar trabalhos e resenhas que girem em torno das
temáticas: políticas sociais e racismo; ação afirmativa e políticas de cotas; políticas
sociais e comunidades quilombolas; políticas sociais e direitos racialmente
orientados; entre outros.
Organizadores:
Professor Dr. André Augusto Pereira Brandão e o Professor Dr. Wilson Madeira
Filho - Universidade Federal Fluminense - UFF
Período de envio de trabalhos/manuscritos:
Recebimento de artigos: 01 de Maio de 2018 a 31 de Agosto de 2018
Data prevista para a publicação: Entre Dezembro de 2018/Fevereiro de 2019
Submissão direto na Seção de Dossiê Políticas Sociais e Questões Raciais DPSQR.

América do Sul, Brasil. 01 de Novembro de 2017.
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