EDITAL 01/2013
CHAMADA DE ARTIGOS
Dossiê “Estado e Políticas Públicas”
Artigos para seção livre
Artigos metodológicos

O Comitê Editorial da Revista Eletrônica de Ciência Política, do Programa de PósGraduação em Ciência Política (PPGCP) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), torna
público que receberá, no período de 15 de agosto a 01 de outubro de 2013, artigos
científicos a serem publicados na edição número 1/2013. A publicação está prevista para
dezembro deste ano.

Serão aceitos trabalhos inéditos em revistas, em língua portuguesa ou espanhola, cujos
autores sejam mestrandos, mestres ou doutorandos. Trabalhos de graduandos e
graduados serão aceitos somente na condição de coautoria.

A Revista Eletrônica de Ciência Política receberá artigos para três seções:

a) Para o dossiê “Estado e Políticas Públicas”:
Esta seção publicará quatro artigos referentes ao tema do dossiê, tratados sob a ótica da
ciência política. Podem-se destacar algumas agendas de pesquisa nesta temática, tais
como: a relação do Estado e governos com as políticas públicas; relações entre agentes
políticos e sociais e burocracia; modelos de Estado e políticas públicas; governança,
transparência e controle de políticas públicas; gasto social; formulação, implementação e
impactos de políticas públicas; políticas sociais setoriais; etc.

b) Para a “seção livre”:
Esta seção publicará 3 artigos cuja temática não esteja relacionada com o tema do dossiê.
Compreendem-se, aqui, todas as áreas clássicas e contemporâneas de pesquisa em
Ciência Política, tais como relações internacionais, comunicação política, teoria política,
estudos de elites, etc.

c) Para a seção “notas metodológicas”:
Esta seção publicará 1 artigo que trate de questões metodológicas, de técnicas e
andamento de pesquisas, com especial destaque para dificuldades, desafios e
experiências de campo típicas aos pesquisadores em Ciência Política.

Os artigos do “dossiê” e da “seção livre” devem ter entre 15 e 20 páginas, incluindo as
referências bibliográficas. As “notas metodológicas”, por sua vez, entre 8 e 10 páginas,
incluindo as referências bibliográficas. A página deve estar configurada com margens de
2,5cm e espaçamento 1,5 entrelinhas. Quanto à fonte, deve se utilizar Times New Roman,
tamanho 12. Os trabalhos deverão ser submetidos pelo sistema online do sítio eletrônico
da Revista. Mais detalhes acerca das normas de formatação, do processo de submissão e
da linha editorial da revista podem ser obtidos no site: www.ser.ufpr.br/politica ou via email: revistacienciapolitica@gmail.com

Curitiba, 15 de agosto de 2013.
Comitê Editorial
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