
 

 

 

 

01 - Chamada para a Temporalis no 39 – Primeiro Semestre de 2020 

O Serviço Social e a política de Assistência Social. 

O Conselho Editorial da Revista Temporalis convida assistentes sociais, docentes, 
pesquisadoras(es), estudantes e demais interessadas (os) da área de Serviço Social e 
áreas afins a contribuir com o debate intelectual e político para o adensamento da 
produção de conhecimento na área de Serviço Social, submetendo seus artigos para o 
volume 39 (janeiro a junho de 2020), que tem como eixo central discussões e 
produções teóricas acerca das temáticas relativas ao Serviço Social e a Assistência 
Social. 

O tema escolhido para esta edição da Temporalis envolve um conjunto de 
preocupações que vêm orientando tanto a produção do conhecimento na área, como 
os processos de intervenção profissional do Serviço Social e de áreas afins. Toma 
centralidade nesta edição o debate sobre a histórica vinculação do Serviço Social com 

a Assistência Social. A institucionalidade da Assistência Social como política social via 

LOAS, SUAS e a PNAS também compõem o campo de preocupações nessa edição.  

Diante da atual conjuntura de acirramento das contrarreformas, torna-se fundamental 
analisar a política de Assistência Social, bem como seu financiamento, situando-a 
como política de seguridade social.    

As novas tendências e as expressões do neoconservadorismo  e seus rebatimentos 
na Assistência Social, assim como o novo regime fiscal e o seu impacto nessa política 
também constituem escopo dessa edição.  
 
Diante dessa realidade, elaborar reflexões teórico-políticas sobre as trajetórias e as 
tendências do mercado de trabalho do Serviço Social e a política de Assistência 
Social, bem como, sobre a formação profissional e o trabalho profissional do serviço 
social na relação com a política de Assistência Social tornam-se centrais nesse debate 
proposto nessa edição.  
 

Neste sentido, a Revista torna pública a chamada para a Edição no 39, com prazo para 
submissão de textos até 20 de janeiro de 2020 pelo site 
http://periodicos.ufes.br/temporalis. 

 

Atenciosamente, 

Conselho Editorial Temporalis/ABEPSS 
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