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Escopo:
A Coleção Sociedade e Política, editada pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP-UERJ), em parceria com a Editora da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (EdUERJ), se propõe a publicar livros originais sobre
temas candentes da sociologia e da ciência política contemporânea, estando aberta a
contribuições de natureza empírica e teórica. Mais especificamente, a coleção visa a publicar
textos que versam sobre temas como: (1) relações internacionais e política comparada; (2)
instituições e comportamento político; (3) teoria política e pensamento político brasileiro; (4)
estratificação social, mobilidade social e desigualdades; (5) teoria sociológica, modernidade e
movimentos sociais; e (6) violência, democracia e sociabilidade.
Embora a coleção seja de natureza acadêmica, seu propósito é expandir o público de
potenciais leitores por meio da publicação de textos acessíveis e de amplo interesse, não
apenas para as ciências humanas e sociais, mas também para leitores não especializados.

Submissões e Publicações:
Interessados em publicar um livro na Coleção Sociedade e Política deverão
encaminhar aos editores da Coleção um projeto de publicação, explicitando:
a) Título do livro;
b) Dados completos do(s) autor(es) ou organizador(es), em caso de coletâneas: nome,
filiação instucional, link para o Currículo Lattes, telefone e e-mail. Em caso de autores
estrangeiros, o currículo deverá ser anexado;
c) Breve sinopse do livro (500 a 800 palavras), incluindo os objetivos, a pertinência, a
relevância e a originalidade da obra diante do debate acadêmico e de outros livros
sobre temas afins;
d) Conteúdo e estrutura do livro: listar os capítulos do livro e incluir uma breve
descrição de um parágrafo para cada capítulo;
e) Capítulos de amostra: anexar um ou mais capítulos já finalizados;
f) Extensão e entrega: detalhar o número total de palavras do livro e a data final de
entrega;
g) Público-alvo;
h) Cópia do parecer final, quando financiado por agências nacionais de fomento à
pesquisa (Faperj, CNPq, etc.);
i) Outras informações relevantes.
Os manuscritos podem ser submetidos em português, espanhol e inglês. Serão
publicados em um desses três idiomas, privilegiando os livros individuais/autorais e
manuscritos que sejam resultado de pesquisa acadêmica inovadora.
As propostas de livros passam por dois filtros de avaliação: em primeiro lugar, os
editores da Coleção, com o apoio do Conselho Editorial, realizarão uma avaliação de caráter
formal, examinando também a adequação da proposta ao escopo da Coleção. Em caso de
parecer negativo, os proponentes receberão uma carta explicando os motivos da rejeição. Em
caso positivo, dá-se inicio ao segundo filtro, que consiste no envio das propostas para, ao
menos, dois pareceristas externos ad hoc que avaliarão as mesmas levando em consideração
os critérios de: a) originalidade; b) qualidade; c) relevância da publicação para a área de
conhecimento; d) inovação da publicação. Os autores podem indicar aos editores da Coleção
até 5 pareceristas com alta especialização e reconhecimento na área temática do livro.
A análise feita pelos editores da Coleção e pelo conselho editorial dura em torno de 30
dias. A apreciação dos pareceristas externos, aproximadamente 60 dias.
Em caso de aprovação, o(s) autore(s) deverão colaborar com todas as etapas da
publicação, respeitando o cronograma estipulado. O livro será revisado e diagramado pela
EdUERJ e os termos do contrato, incluindo os custos a serem arcados pelo(s) autor(es), serão
negociados entre estes e os editores da Coleção. Será assinado um Acordo de Edição com a
EdUERJ e os autores deverão seguir as instruções de envio de originais disponíveis no Manual
de Publicação da EdUERJ - www.eduerj.uerj.br/download/manualPublicacaoEduerj.pdf
É de inteira responsabilidade do(s) autor(es)/organizador(es) providenciar as
autorizações por escrito para publicação de imagens ou outros itens que não sejam de sua
autoria e não estejam em domínio publico.

Como pagamento dos direitos autorais, será cedido ao(s) autor(es)/organizador(es)
10% (dez por cento) dos exemplares publicados da obra. No caso de reimpressão, outros
exemplares serão disponibilizados, em quantidade a ser acordada.
A Coleção Sociedade e Política estimula propostas de co-edição com outras editoras
do Brasil e do exterior (principalmente universitárias) e incentiva também que os autores
submetam suas propostas de livros a editais específicos de auxilio à editoração das agências
públicas de fomento (tais como o edital de Auxilio à Editoração – APQ3 da FAPERJ). A EdUERJ
emitirá orçamentos para este fim, desde que as solicitações sejam acompanhadas das
propostas de submissão de livros no formato supramencionado

Distribuição e divulgação:
Ciente das transformações do mundo editorial e da importância de maximizar a visibilidade, a
acessibilidade, o uso e o impacto dos livros publicados, a Coleção Sociedade e Política
combinará o formato de livro digital (e-book) com os exemplares impressos.
Os livros digitais serão disponibilizados ao público gratuitamente em modalidade de acesso
aberto no website do IESP-UERJ e da EdUERJ em formato PDF e ePUB, permitindo tanto o
armazenamento do livro, após download, para leitura em dispositos sem acesso a internet,
como a leitura em diversos tamanhos e formatos de computadores, televisores, leitores de
livros eletrônicos, tablets e telefones celulares. Pretende-se também veicular todos os livros da
Coleção à Rede de Bibliotecas Virtuais do Conselho Latino-americano de Ciências Sociais
(CLACSO) e ao Scielo Livros. A indexação nestas duas plataformas visa a fortalecer e ampliar a
visibilidade e disponibilidade da Coleção, bem como medir o seu desempenho segundo acesso,
downloads e citações recebidas.
A tiragem de exemplares impressos será de aproximadamente 300 exemplares, podendo
variar dependendo de acordos específicos. O preço de comercialização será definido pela
EdUERJ em acordo com os editores da Coleção.

