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CHAMADA DE ARTIGOS
A Revista Sociedade em Debate (S&D) torna pública a presente chamada de
artigos para sua 4 ª edição. A Faculdade Três Marias (FTM) e a Escola de Ensino Superior
do Agreste Paraibano (EESAP) atuam como uma instituição de ensino superior
pluricurricular, com o objetivo ministrar cursos presenciais e a distância nas diversas
áreas de conhecimentos; atender a demanda do setor produtivo, industrial, comercial e de
prestação de serviços; desenvolver pesquisa nas áreas de saúde, educação, ciência e
tecnologia, bem como atuar na extensão universitária.
Diante da produção acadêmica e da busca da instituição pelo desenvolvimento
da pesquisa e extensão universitária, a Revista Sociedade em Debate surge como fruto de
dar evasão a toda uma gama de pesquisas em andamento ou concluídas na graduação ou
pós-graduação, com o objetivo de fornecer para a sociedade um conteúdo atualizado,
inovador e fundamental para proporcionar melhoria da qualidade de vida, dignidade e
igualdade social.
Para a edição da S&D terá as seguintes seções temáticas a fim de viabilizar um
norte teórico aos autores no envio dos seus trabalhos:
➢ Educação, Saúde e Direitos Humanos: Discutir o contexto atual da aplicação dos
direitos humanos nessas duas áreas da sociedade, a fim de compreender novas facetas
sociais e o envolvimento das tecnologias nesses dois ambientes;
➢ Políticas Públicas de Direitos Humanos e efetividade social: Tratar sobre a
aplicabilidade e efetividade das políticas públicas de direitos humanos e os desafios
políticos atuais;
➢ Segurança, Trabalho e Direitos Humanos: discussão atual sobre diversas categorias
sociais que buscam seu emprego e/ou são vítimas da violência e ausência da garantia dos
direitos humanos;
➢ Pedagogia, ludicidade e aprendizado: Debater sobre a possibilidade de utilização de
estratégias e técnicas lúdicas para estimular o aprendizado dos alunos;
➢ Dificuldade de aprendizagem, sala de aula, práticas de docência: tratar sobre as
dificuldades de aprendizado existentes em sala de aula e como as práticas de ensino
podem facilitar a propagação do conhecimento.
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➢ Tecnologia, empresas e gestão de pessoas: Debater como as tecnologias podem ser
importantes para as empresas e a gestão de pessoas.
➢ Seção Livre: busca tratar com temas não abordados pelas seções anteriores, mas
encontram relevância com a temática e proposta da revista.

As regras para elaboração dos trabalhos podem ser encontradas no site da revista:
http://ojs.faculdadetresmarias.edu.br/index.php/sed/about/submissions. Os trabalhos
para essa Edição somente serão recebidos se enviados através do sistema da revista
até o dia 27/05/2022.
A publicação dos trabalhos submetidos dependerá da aprovação em duas etapas:
a) a análise pelo editor da pertinência temática do trabalho com a linha editorial da revista;
b) a avaliação pela Comissão e Conselho editoriais do conteúdo e a observância das
normas de formatação e apresentação do texto. Os trabalhos devem ser inéditos.
Eventuais ajustes formais poderão ser recomendados, para efeitos de publicação do artigo
aceito.
O

periódico
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em
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no

endereço:

http://ojs.faculdadetresmarias.edu.br/index.php/index. O periódico é indexado no ISSN
eletrônico nº 2674-9238. A submissão on-line das contribuições deverá ser feita mediante
cadastro no próprio site da revista.
Quaisquer dúvidas posteriores devem ser enviadas para o seguinte e-mail:
revista@faculdadetresmarias.edu.br.

Dra. Ana Cristina de Oliveira Barbo Paulino
Ma. Emília Fernandes Pimenta
Ma. Géssica Mayara de Oliveira Souza
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