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Edital 01/2019
Propostas para organização de Dossiê Temático

1. OBJETIVO
O presente edital tem por objetivo a convocação de sócios em dia com a Sociedade
Brasileira de Sociologia – SBS para submeterem propostas de dossiês temáticos na área de
Sociologia e/ou Ciências Sociais para o ano de 2020 e 2021 da Revista Brasileira de
Sociologia, com a expectativa de publicação de até 3 (três) dossiês, respectivamente em:
maio de 2020; setembro de 2020, maio de 2021.
2. CRONOGRAMA
Lançamento do edital

01/07/2019

Data limite de submissão de propostas

01/09/2019

Divulgação dos resultados na página da RBS

01/10/2019

3. PÚBLICO ALVO
3.1. Serão aceitas propostas que reflitam a produção acadêmica e científica acerca da
realidade brasileira e mundial contemporâneas, com foco analítico sociológico.
4. REGRAS DE SUBMISSAO
4.1. Cada dossiê pode conter até 3 (três) coordenadores de diferentes instituições de ensino
e/ou pesquisa em sociologia ou Ciências Sociais, nacionais ou estrangeiras, sendo um deles

necessariamente um brasileiro sócio em dia da SBS.
4.2. A proposta, a ser enviada para o e-mail revibrasilsociologia@gmail.com, com o
subjetct “dossiê 2020”, deve conter:
• Nome, titulação e vínculo institucional do(s) organizador(es)
• Um resumo do tema do dossiê;
• Uma breve justificativa que contemple a atualidade, a relevância e a originalidade do tema;
• Dados curriculares dos proponentes;
4.3. Posteriormente, será lançado edital específico para cada dossiê aprovado, contendo uma
chamada pública para a submissão dos artigos que comporão os números temáticos. Cada
dossiê poderá ter de 8 (oito) a 10 (dez) artigos, e todos os artigos submetidos deverão ser
analisados pelos mesmo sistema de avaliação du8plamente cega por pares, conforme Etapas
de Avaliação dos artigos em Diretrizes aos Autores da Revista Brasileira de Sociologia.
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