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EMENTA 

A edição do dossiê temático Universidade Pública e Formação em Serviço 

Social em tempos de contrarreforma visa estimular a publicação de artigos que, 

baseados em pesquisas teóricas e/ou empíricas, problematizem sobre a 

transformação do ensino superior, no âmbito do ensino de graduação e de pós-

graduação,  a partir de um duplo movimento articulado: a configuração atual do 

mercado privado da educação superior e  as  políticas públicas no campo da 

contrarreforma da educação. Nessa linha de intenção o presente edital visa 

também estimular a captação de artigos que analisem as transformações nas 

condições e relações de trabalho docente e os desafios atuais e futuros da 

universidade pública e da formação profissional em Serviço Social, a partir da 

transformação da  universidade pública em uma ―universidade operacional‖ 

(CHAUÍ,1999) e da expansão do ensino superior  privado no Brasil, 

especialmente da modalidade não presencial.   
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PRAZO PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS: 01 de outubro de 2018 a 15 de 

março de 2019. 
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THEMATIC DOSSIER: Public university and training of social workers in 
times of counterreformation 
 

 
SUMMARY 

 
The publication of the thematic dossier Public university and training of social 

workers in times of counterreformation aims to promote the publication of 

articles that, based on theoretical and/or empirical research, problematize the 

transformation of higher education, both in undergraduate and postgraduate 

courses, taking into consideration a double-articulated movement: the current 

private higher education market and public policies of counter-education. The 

present call for papers also aims to publish articles that analyze the changes in 

work conditions and relations in teaching jobs, and the current and future 

challenges of both the public university and the professional training in social 

work, due to the transformation of the public university in an ―operational 

university‖ (CHAUÍ, 1999) and the expansion of private higher education in 

Brazil, especially non-presential education. 
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