
Chamada de trabalhos
O I Encontro Internacional da Revista de Ciências do Estado tem como tema Os desafios
na produção e difusão do conhecimento científico e propõe um debate que apresenta como
ponto de partida as funções de um periódico científico, seus desafios e suas possibilidades de
atuação. O evento será online e acontecerá entre os dias 26 e 28 de julho de 2021, sob
organização da Revista de Ciências do Estado. Convidamos a comunidade de pesquisadoras e
pesquisadores interessados a participar enviando suas propostas de comunicação, que serão
articuladas nos seguintes eixos:

1. Importância e desafios da divulgação científica: produção e democratização do
conhecimento científico; combate às informações falsas; uso de plataformas digitais e
redes sociais na difusão da ciência; divulgação científica no contexto da pandemia do
coronavírus; divulgação científica em meios tradicionais; história da divulgação
científica; divulgação científica e política; divulgação científica e instituições (como
museus, escolas, universidades, órgãos públicos, empresas, et cetera).

2. Periódicos científicos: função e história dos periódicos científicos; estrutura e
organização de um periódico; relações nacionais e internacionais entre periódicos;
conjuntura, distribuição, ordenamento e características das revistas científicas; critérios e
metodologias de avaliação dos periódicos científicos; objetivos das revistas científicas;
desafios dos periódicos científicos discentes; desafios na especificação de campos de
pesquisa frente à interdisciplinaridade.

3. Epistemologia, história do conhecimento e filosofia da ciência: função e história das
Universidades; as incompatibilidades e as confluências entre Humanidades, Ciências
Exatas e da Natureza; os paradigmas e as revoluções científicas; macrofilosofia e
microfilosofia; o papel do pesquisador; ética acadêmica; função social da ciência;
metodologias, vertentes e história do pensamento; ciência e desenvolvimento; novos
campos do conhecimento; desafios da interdisciplinaridade; epistemologia das ciências
do Estado; ideologia na produção científica.

O I Encontro Internacional da Revista de Ciências do Estado celebra, ainda, os cinco
anos da primeira publicação da REVICE, Ciências do Estado: Trajetórias e Perspectivas,
realizada em 27 de julho de 2016.

A proposta de comunicação consiste em um resumo com extensão de 1000 a 1500 caracteres
sem espaço, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, justificado, formato
.doc; os rodapés, utilizados exclusivamente para informação dos autores, fonte Times New
Roman, tamanho 10, espaçamento 1,0, justificado. O resumo deverá acompanhar referências
bibliográficas essenciais, 3 a 5 palavras-chave, título, nome completo do(s) autor(es), e-mail,
afiliação, titulação e orientador (se houver), que não entram na contagem dos caracteres.
O envio deve ser realizado através do e-mail: revice@direito.ufmg.br . É permitido o envio
de 1 (um) trabalho por autor, ficando a critério a autoria individual ou coautoria (máximo de
3 autores). Poderão ser enviados trabalhos em língua portuguesa, espanhola ou inglesa. O
prazo para o envio finaliza-se no dia 11 de julho de 2021.


