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Conversations and controversies (Journal) – v. 5, n.2, 2018

Com a publicação do dossiê “Partidos e representação política” a revista Conversas e
controvérsias encerra o ano de 2018, que marca a continuidade do periódico discente do
programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Pontifica Universidade Católica do Rio
Grande do Sul. Neste ano a revista passou por importantes mudanças que incorporam
aperfeiçoamentos e avanços, tendo em vista, a consolidação da proposta, da organização e da
equipe editorial. A destacar, a inclusão do registro do periódico no Crossref, a adoção do DOI
(Digital Object Identifier), as alterações no layout e na aparência (com nova formatação de
texto e elaboração de um novo visual para os trabalhos publicados) e também a permanência
e envolvimento do corpo editorial, que integra professores e alunos (pós-graduação), que vem
trabalhando com grande emprenho para garantir o fortalecimento e a manutenção da revista
Conversas e controvérsias.
Neste segundo número de 2018, destaca-se também a inclusão do identificador ORCID
(Open Researcher and Contributor ID). Seguindo o padrão adotado pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o ORCID tornou-se parte fundamental
entre as revistas da editora EDIPUCRS, porque relaciona de modo seguro os autores e seus
trabalhos, evitando equivocos na identificação dos pesquisadores. A utilização desse código
vai ao encontro da tendência mundial que intenta a qualificação e o melhoramento contínuo
do controle e manutenção da pesquisa científica. Assim, a revista discente também fará parte
desse propósito incluindo o ORCID como um dos parâmetros de recebimento e publicação de
artigos.
Como resultado desses esforços e aprimoramentos, temos a publicação do presente
numero (V.5, n.2), que conta com quatro artigos na seção de ‘’dossiê temático’’, uma ‘’resenha’’
e um artigo na seção de ‘’artigos livres’’. Esse formato, segue o modelo proposto e introduzido
em 2016, que abre espaço para a comunidade acadêmica contribuir na organização de dossiê
temáticos além da submissão de trabalhos. Torna-se necessário também, evidenciar a
importante participação e cooperação dos pareceristas anônimos que garantem o
aprimoramento e a interlocução construtiva com os autores.
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O dossiê “Partidos e representação política” foi organizado pelos pesquisadores Prof.
Dr. Rafael Machado Madeira, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul (PUCRS), Prof. Dr. Marcos Paulo dos Reis Quadros, professor do Centro Universitário da
Serra Gaúcha (FSG), Me. Vinicius Rodrigues Zuccolotto, doutorando em Ciência Política pela
Universidade Federal de Pernanbuco (UFPE) e a Me. Karolina Mattos Roeder, doutoranda em
Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Dos quatro organizadores, dois
deles são alunos de pós-graduação, o que novamente, reforça uma das principais
características da revista: o envolvimento dos discentes na produção e organização de um
periódico cientifico, contribuindo para o aprendizado e diálogo entre os pares.
Na apresentação do dossiê os organizadores apontam a importância das organizações
partidárias e o papel fundamental da representação em um ambiente democrático.
Enfatizando que este tema continua se caracterizando como parte fundamental no debate
cientifico entre os pesquisadores da área das Ciências Humanas.
Os trabalhos publicados são de autoria de estudantes de graduação, pós-graduação
(mestrado e doutorado), doutores e professores universitários oriundos de diferentes
instituições de ensino no Brasil — Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
(PUCRS) Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE), Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Universidade Federal do Paraná
(UFPR). Cabe salientar que parte das pesquisas aqui expostas recebem financiamento de
agências de fomento como Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
(PIBIC/CAPES), bolsas de mestrado e doutorado da Capes e do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Programa de Bolsas Pesquisa Alunos da
(PUCRS/BPA).
Por fim, o artigo de seção livre sob o título “De encontro à nova razão neoliberal:
primavera árabe, occupy e as jornadas de junho de 2013 no Brasil” dos autores Augusto Jobim
do Amaral, Cássia Zimmermann Fiedler e Roberta da Silva Medina – vinculados à Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) –, versa sobre a temática de movimentos
sociais, apontando para a análise dos chamados “novos movimentos sociais”, trazendo
significativas conclusões acerca das articulações sociais dos últimos tempos.
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