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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 Sexta 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 até 2018/2, passando a partir de 2019/1 para trimestral, 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.
Os trabalhos devem ser de autoria de pesquisadores que possuam o título de
doutores,

preferencialmente,

aceitando-se

como

co-autores

doutorandos,
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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) laudas (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.
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).
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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.
Período de envio de trabalhos/manuscritos:
Recebimento de artigos: 01 de Março de 2019 até 01 de Junho de 2019
Data prevista para a publicação: Setembro de 2019
Seção Padrão: Artigos Científicos Nacionais, Artigos Científicos Internacionais e
Resenhas.

DOSSIÊ VIOLÊNCIA CONTRA A INFÂNCIA E JUVENTUDE, DIREITOS
HUMANOS E POLÍTICAS PÚBLICAS

O presente dossiê tem como proposta apresentar o estado das discussões atuais
sobre as políticas públicas voltadas para crianças, adolescentes e juventudes, através
de estudos, analises e pesquisas que dêem visibilidade aos diversos sujeitos e
agentes públicos envolvidos na estruturação da rede de proteção social a este
segmento. A intenção é compartilhar os estudos realizados no universo acadêmico
relacionados a temática, resgatando desde ações filantrópicas desenvolvidas no
início do século XX até o cenário mais contemporâneo de organicidade apresentado
pelo novo modelo de gestão que se apresenta após implementação da Constituição
Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, este dossiê busca
aproximar os trabalhos existentes, tanto relacionado as práticas de intervenção e os
ensaios teóricos existentes como campos intercessores, dando visibilidade a
projetos, programas e serviços de fortalecimento de vínculos, mediação de conflitos,
primeira infância, famílias acolhedoras, acolhimento institucional e medidas
socioeducativas desenvolvidos pelo poder público e pelo terceiro setor. Nesta
perspectiva ganha centralidade o fenômeno das “violências” compreendido como
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toda forma de opressão e violação de Direitos Humanos baseadas nas questões de
gênero, raça e etnia expressas nos mais diversos espaços e instituições sociais,
dando destaque a violência doméstica e sexual, principalmente as de cunho
intrafamiliar e os processos de notificação compulsória, legitimado pela Lei
Federal: 10778-2003. Ao abranger contextos institucionais diversos e larga
periodização, o dossiê oferece bases para uma discussão atualizada, expressando
concepções e tendências em torno de fundamentos de análise de propostas de
políticas públicas para crianças, adolescentes e juventude na contemporaneidade.
Temas a serem discutidos:
1. Filantropia e política pública na assistência a infância brasileira na
primeira no inicio do século XX.
2.

Violações de direitos de crianças e adolescentes e a construção de
políticas públicas;

3. Violência Doméstica contra crianças e adolescentes e a criminalização da
pobreza;
4. Adolescentes e ato infracional – desafios de atuação;
5. Desafios a intersetorialidade na atuação do Sistema de Garantia de
Direitos de Crianças e Adolescentes – SGD;
6.

Políticas Públicas de acolhimento de crianças e adolescentes;

7. O Terceiro Setor e a intervenção com políticas para infância e a
juventude.

Organizadoras:
Dra. Andrea Ledig de Carvalho Pereira
Ma. Mariana Frizieiro da S. Cruz Freire
Dra. Paula da Silva Caldas
Período de envio de trabalhos/manuscritos:
Recebimento de artigos: 01 de Março de 2019 até 01 de Junho de 2019
Data prevista para a publicação: Setembro de 2019
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Submissão direto na Seção de Dossiê Violência contra a infância e juventude,
direitos humanos e políticas públicas - DVCIJDH

América do Sul, Brasil. 01 de fevereiro de 2019.

Profa. Aline Fagundes dos Santos (Editora)
Doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo PUC/SP

Profa. Sidimara Cristina de Souza (Editora Adjunta)
Doutoranda em Política Social pela Universidade Federal Fluminense UFF/RJ

Área Temática: Direitos Humanos, Política Social e Justiça Social.
Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas
# tags: {Direitos Humanos; Justiça Social; Políticas Públicas; Política Social; Seguridade Social; Segurança Social}
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