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1. Justificativas de criação:  

O Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Faculdade de Serviço 
Social da Universidade Federal de Juiz de Fora (PPGSS/UFJF) iniciou suas 
atividades em 2005. Em 2019 viu ingressar sua primeira turma do curso de 
Doutorado. Possuindo como área de Concentração: “Questão Social, 
Território, Política Social e Serviço Social”, articulada em duas linhas de 
pesquisa: “Política Social e Gestão Pública” e “Serviço Social e Sujeitos 
Sociais” é, até a presente data, o único Programa de Pós-graduação em Serviço 

Social stricto sensu do estado de Minas Gerais, colocando-se como um 
importante pólo de capacitação e formação de recursos humanos especializado. 
Docentes, profissionais e graduados da área de Serviço Social, residentes das 
diferentes microrregiões de Minas Gerais procuram o PPGSS/UFJF para se 
qualificarem, tornando o mesmo uma referência. 

A preocupação com as publicações, no âmbito da Faculdade de Serviço Social, 
é, todavia, anterior à criação do PPGSS/UFJF. Contudo, não se pode negar, com 
a formação de novos mestres e doutores e a ampliação extensiva e intensiva da 
pesquisa científica produzida na unidade acadêmica, bem como a ampliação da 
interlocução nacional e internacional fomentada pelas ações do PPGSS/UFJF, 
ampliou significativamente o volume das produções bibliográficas de docentes, 
discentes e egressos. 

Parte da demanda de publicação e interlocução com pesquisadores da área de 
Serviço Social, nacionais e estrangeiros, vem sendo atendida pela Revista 
Libertas, publicada de forma contínua desde 2001. Com o apoio da UFJF e 

hospedada em seu Portal de Periódicos, contando com vários indexadores, a 
Revista Libertas cumpre seus objetivos como periódico científico, de 
reconhecida audiência nos meios profissionais. 

Outra forma específica de lidar com a demanda da produção na unidade é a 
Política de Publicação de Livros. Impulsionada por três pilares fundamentais 
(Grupos de Pesquisas em atividade, vinculados ao PPGSS/UFJF e com registro 
ativo no CNPq, por professores, conforme suas áreas temáticas ou ainda na 
figura da coordenação do PPGSS/UFJF como publicização dos diversos 
resultados das pesquisas desenvolvidas no PPGSS/UFJF), apresentou um salto 
qualitativo em 2014, com a publicação do primeiro livro custeado pelo 
PPGSS/UFJF. 



Finalmente, mas não menos importante, é o apoio financeiro que o PPGSS vem 
oferecendo a docentes e discentes para a participação em eventos nacionais 
e internacionais que contemplem a publicação de Anais. Neste quesito, o 
PPGSS/UFJF tem participação ativa e central na realização bienal do Seminário 
Internacional da Faculdade de Serviço Social da UFJF, cujos Anais carecem de 
meios materiais efetivos para atribuição de ISBN. 

Pelas razões expostas, a criação de um Selo Editorial específico do 
PPGSS/UFJF conferirá, a partir de critérios reconhecidos pela comunidade 
acadêmica nacional e internacional, maior agilidade nas publicações científicas 
da área de Serviço Social, mormente àquelas oriundas de pesquisas 
desenvolvidas no próprio PPGSS/UFJF, apresentadas e debatidas no Seminário 
Internacional e ainda, subsidiariamente, àquelas que estabeleçam cooperação 
direta com os Grupos de Pesquisa em atuação no PPGSS da Faculdade de 
Serviço Social da UFJF. 

2. Objetivos:  

2.1. Objetivo Geral: 

Contribuir para a divulgação e difusão da produção de conhecimento na área de 

Serviço Social, no sentido de ampliar o acesso das pesquisas científicas de 

docentes, pesquisadores e estudantes, vinculados aos grupos de pesquisa do 

Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFJF. 

2.2. Objetivos Específicos: 

Editar obras de natureza acadêmica na área do Serviço Social, resultantes de 

trabalhos originais no âmbito do ensino, pesquisa e extensão;  

Divulgar a produção científica da área de Serviço Social na forma de livros e 

coletâneas organizadas; 

3. Equipe de trabalho:  

Prof. Dr. Alexandre Aranha Arbia – Diretor Associado 

Profa. Dra. Carina Berta Moljo - Editora 

Profa. Dra. Edneia Alves de Oliveira – Diretora Editorial 

Prof. Dr. Marco José de Oliveira Duarte – Diretor Associado 

4. Regimento Próprio:  

4.1. Finalidade e Tipo de Publicação 

a) O Selo Editorial “Serviço Social” tem por finalidade divulgar para a comunidade 

acadêmica e para a sociedade de modo geral a produção acadêmico-científica 

dos docentes do Programa de Pós-graduação em Serviço Social da 

Universidade Federal de Juiz de Fora. 

b) Os livros receberão tratamento de edição e editoração com capa, contracapa 

e miolo, a partir do qual será gerado arquivo em PDF para ser publicado em 



formato digital (e-book). Os volumes serão divulgados e armazenados no 

website oficial do Programa de Pós-Graduação no endereço, disponível em: 

<https://www2.ufjf.br/ppgservicosocial/publicacoes/>.  

c) Todos os livros editados pelo Selo Editorial são em formato aberto, open 

access.  

4.2. Modalidades de Submissão 

a) Podem ser submetidos para publicação obras individuais ou coletâneas, que 

tenham como autores docentes, discentes e egressos do PPGSS UFJF. 

b) Todos os títulos serão produzidos pela equipe de trabalho técnico do Selo 

Editorial 

c) Os títulos poderão receber financiamento total ou parcial de agências de 

fomento, dos próprios autores ou resultar de coedição com outras editoras ou 

selos (universitários ou comerciais). 

d) Os títulos poderão ser financiados no todo ou em parte por entidades públicas 

ou privadas, desde que com alguma relação ao tema específico do volume. 

e) O Selo PPGSS estará aberto para a publicação em formato digital de obras 

produzidas em português e espanhol. No caso da publicação por autores 

estrangeiros em outro idioma, o(s) docente(s) responsável(eis) pela versão em 

português será(ão) responsável(is) por iniciar o processo de obtenção dos 

direitos de copyright de autor(es) ou editora(s) no exterior.   

4.3. Sobre os originais 

a) Os textos devem ser inéditos, preferencialmente, resultantes de investigações 

desenvolvidas no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social. 

Podem ser, ainda, resultantes de atividades científicas colaborativas envolvendo 

pesquisadores de outras instituições, no Brasil e no exterior, das quais participem 

docentes, pesquisadores e estudantes do PPGSS. 

b) Anualmente, a Coordenação do PPGSS organizará a publicação de uma 

coletânea das pesquisas realizadas por docentes, discentes, egressos e outros 

pesquisadores nacionais e internacionais, dando visibilidade à produção 

científica do programa. 

c) As comunicações orais e conferências no âmbito do Seminário Internacional 

da Faculdade de Serviço Social da UFJF, serão publicadas como Anais pelo 

Selo Serviço Social do PPGSS UFJF. 

d) Os originais serão avaliados por três integrantes do Comitê Editorial. Serão 

distribuídos, de acordo com a temática, a representante interno de cada uma das 

linhas de pesquisa do PPGSS no Comitê e a pelo menos um membro externo 

ao referido Programa.  

e) Textos de dissertações e teses deverão ser necessariamente adaptados para 

publicação em formato de livro. 

https://www2.ufjf.br/ppgservicosocial/publicacoes/


f) Os textos devem ser entregues para publicação já revisados pelo próprio(s) 

autor(es). 

g) Os autores devem seguir o estabelecido neste Regimento e, em especial, as 

normas gerais de publicação da Editora UFJF, disponível em 

<http://www.ufjf.br/editora/comopublicar/orientacoes-para-submissao/> 

4.4. Fluxos de Publicação 

O recebimento de originais se dará em fluxo contínuo, mediante a entrega dos 

originais, de acordo com as normas de publicação previstas no item 4.3 – sobre 

os originais 

4.5. Dos direitos dos autores 

Os autores de livros individuais ou organizadores de coletâneas publicados pelo 

Selo “Serviço Social” farão a cessão dos direitos autorais ao PPGSS UFJF. 

4.6. Sobre a Equipe Editorial 

A equipe editorial, responsável pelo trabalho técnico de publicação dos títulos do 

Selo “Serviço Social” será constituída pelas seguintes funções: uma direção 

editorial, um vice-direção editorial, dois editores/as associados/as, docentes do 

PPGSS; dois técnicos e/ou estudantes bolsistas encarregados da produção 

editorial, inclusive projeto gráfico e gerenciamento do material do Selo no website 

PPGSS. 

4.7. Sobre o Conselho Editorial 

Seguindo as normas da Editora UFJF, o Conselho Editorial do Selo “Serviço 

Social” será composto por 15 (quinze) integrantes, sendo 05 (cinco) internos do 

PPGSS UFJF e 10 (dez) docentes externos, sendo 5 (cinco) nacionais e 5 (cinco) 

internacionais 

5. Proposta de Política Editorial:  

O Selo Serviço Social, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Serviço 

Social, da Universidade Federal de Juiz de Fora / UFJF, publicará obras de 

natureza acadêmica na área de Serviço Social, a fim de contribuir para a 

divulgação e difusão da produção de conhecimento na área de Serviço Social, 

no sentido de ampliar o acesso aos resultados das pesquisas científicas de 

docentes, pesquisadores e estudantes, vinculados aos grupos e linhas de 

pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFJF. 

O Selo Serviço Social publicará trabalhos acadêmicos inéditos de autores 

docentes, pesquisadores e estudantes, nacionais e internacionais, individual ou 

coletâneas, desde que estejam vinculados direta ou indiretamente aos grupos e 

linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFJF.  

Todos os livros editados pelo Selo Editorial serão gerados arquivo em PDF para 

ser publicado em formato digital (e-book), aberto/open access.  



Os autores deverão seguir as normas gerais de publicação da Editora UFJF, 

disponível em <http://www.ufjf.br/editora/comopublicar/orientacoes-para-

submissao/> e assinar termos especiais de autorização visando a publicação de 

suas obras. Os autores de livros individuais ou organizadores de coletâneas 

publicados pelo Selo “Serviço Social” farão a cessão dos direitos autorais ao 

PPGSS UFJF. 

6. Composição do Conselho Editorial específico:  

Alcina Martins (Instituto Superior Miguel Torga - Portugal) 

Carina Berta Moljo (Universidade Federal de Juiz de Fora) 

Cláudia Mônica dos Santos (Universidade Federal de Juiz de Fora) 

Elaine Rossetti Behring (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 

José Paulo Netto (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

Marco José de Oliveira Duarte (Universidade Federal de Juiz de Fora) 

Margarita Helena Rozas Pagaza (Universidad Nacional de La Plata - Argentina) 

Maria Carmelita Yazbek (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) 

Maria Lúcia Duriguetto (Universidade Federal de Juiz de Fora) 

Marilda Villela Iamamoto (Universidade Federal do Rio de Janeiro e 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro) 

Ana Elizabete Mota (Universidade Federal de Pernambuco) 

Miguel Ángel Oliver Perelló (Universitat Illes Balears - Espanha) 

Paula Vidal Molina (Universidad de Chile - Chile) 

Rodrigo Souza Filho (Universidade Federal de Juiz de Fora) 

Vassilis Ioakimidis (University of Essex - Inglaterra) 

7. Formas de distribuição e de armazenamento das obras:  

Os volumes serão divulgados e armazenados no website oficial do Programa de 

Pós-Graduação em Serviço Social na URL, disponível em: 

<https://www2.ufjf.br/ppgservicosocial/publicacoes/>. A distribuição das 

publicações se fará através de demanda do leitor, via Internet mediante interesse 

com simples cadastramento no site, para as publicações não comercializadas. 

Permitirá a confecção de uma mala direta para a divulgação de novas 

publicações através de uma lista eletrônica especial para a divulgação dos 

lançamentos do Selo Serviço Social. O Selo PPGSS será incorporado ao 

repositório institucional já existente no website, juntamente com a Revista 

Libertas e outras produções científicas. De modo alternativo, e a fim de dar maior 

visibilidade tanto ao Selo Editorial como à Revista Libertas, serão criadas áreas 

específicas que garantam acesso imediato ao material produzido a partir da 

página inicial do website. 

https://www2.ufjf.br/ppgservicosocial/publicacoes/


O material publicado pela Editora, de caráter não comercial, poderá ser 

reproduzido para uso pessoal e acadêmico, desde que mantidas as 

características de formatação e editoração e citada a fonte, incluindo a URL da 

Editora. Os interessados na reprodução para uso comercial deverão contatar a 

Editora. 

8. Formas de financiamento:  

Os títulos poderão receber financiamento total ou parcial de agências de fomento 

(CAPES, FAPEMIG, CNPq e outras), dos próprios autores ou resultar de 

coedição com outras editoras ou selos (universitários ou comerciais). 

9. Cronograma de implantação do Selo Editorial: 

 
ANO 

 
2021.1 e 2021.2 

 
ETAPAS 

 
SET 

 
OUT 

 
NOV 

 
DEZ 

 
JAN 

 
FEV 

Encaminhamento do 
projeto à Editora 

UFJF 

 
X 

     

Confirmação do 
comitê editorial 

 
 

 
X 

    

Identidade gráfica: 
selo, capas e miolo 

  
 

 
X 

 
 

  

Seleção dos quatro 
primeiros títulos do 

Selo 

  
 

 
X 

 
X 

  

Processo de 
editoração dos 

títulos selecionados 

   
 

 
X 

 
X 

 

Publicação dos 
títulos 

    X X 

 

Aprovado em Reunião do Colegiado em 14 de setembro de 2021 
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