
 

 

 

 

02 - Chamada para a Temporalis no 40 – Segundo Semestre de 2020 

 

As Diretrizes Curriculares para os Cursos de Serviço 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 40 (julho a dezembro de 2020), que 
tem como eixo central discussões e produções teóricas acerca das temáticas 
relativas às Diretrizes Curriculares para os cursos de Serviço Social. 

Para a edição da Temporalis do segundo semestre de 2020 tem-se como foco 
o Serviço Social como profissão inserida em processos de trabalho na 
sociedade capitalista, bem como a análise sobre os processos históricos em 
que a profissão se insere no mundo, na América Latina e, em especial, no 
Brasil.  

A relação intrínseca entre trabalho e a formação profissional, com ênfase na 
reafirmação das Diretrizes Curriculares, seus princípios norteadores, núcleos 
de fundamentação e a lógica que sustenta o projeto profissional crítico, torna-
se central nessa edição. Nesse sentido, serão fundamentais as contribuições 
sobre a produção do conhecimento sobre a formação profissional com 
capacitação teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa para a 
apreensão teórico-crítica do processo sócio  histórico como totalidade, bem 
como a consolidação do projeto ético-político profissional vinculado às 
demandas da classe trabalhadora, compreensão da história a partir das 
classes sociais e suas lutas.  

A centralidade do trabalho e o trato rigoroso da questão social e de suas 
particularidades na realidade brasileira; trabalho e a ética - em uma perspectiva 
ontológica- e a pesquisa como eixos transversais para compreensão das 
Diretrizes Curriculares, além das respostas da profissão à atual conjuntura e o 
debate contemporâneo do Serviço Social, expressões conservadoras na 
profissão no âmbito dos fundamentos, formação e trabalho, também compõem 
o escopo dessa chamada.  

Neste sentido, a Revista torna pública a chamada 02 para a Edição no 40, com 
prazo para submissão de textos até 16 de março de 2020 pelo site 
http://periodicos.ufes.br/temporalis. 

Atenciosamente, 

Conselho Editorial Temporalis/ABEPSS 

http://periodicos.ufes.br/temporalis

