
EDITAL ABPP 01/2015 

Seleção da Equipe Editorial da Revista Psicologia Política da Associação Brasileira de 

Psicologia Política 

 

Goiânia, 28 de agosto de 2015 

 

1.Objeto 

A Revista Psicologia Política, classificada como Nacional B3 pela Comissão de 

Avaliação de Periódicos da CAPES no período 2014, vem sendo publicada pela Associação 

Brasileira de Psicologia Política (ABPP) desde 2001. 

De acordo com a deliberação da diretoria da ABPP, em reunião realizada em 23 de junho 

de 2015 em São Paulo, durante o I Encontro Sul-Americano de Psicologia Política, a Revista 

Psicologia Política a partir de 2016 terá uma nova equipe editorial selecionada mediante edital. 

 

2. Finalidade 

O presente edital tem por objetivo a seleção de novo editor do periódico Revista 

Psicologia Política para o quadriênio 2016/2019. 

 

3. Candidatos 

A ABPP receberá propostas de equipe editorial composta por, pelo menos, quatro 

membros: um editor ou dois co-editores e mais editores associados. Poderão candidatar-se para a 

equipe editorial, um grupo de pesquisadores e docentes organicamente articulados com a 

Psicologia Política, que se adequam aos seguintes critérios:  

 Possuir o título de doutor; 

 Filiação em dia com a Associação Brasileira de Psicologia Política; 

 Ter conhecimento de instituições e pesquisadores da área; 

 Ter experiência em editoração de periódico científico; 

 Ter experiência em organização editorial de trabalhos científicos; 

 Apresentar proposta de trabalho prevendo recursos e materiais dedicados para a 

editoração da revista (espaço físico, telefone, acesso à internet, instituição-sede, etc.), 

através de instituição com a qual mantém vínculo permanente; 



4. Atribuições 

 Coordenar todo o processo editorial da revista; 

 Coordenar os membros da comissão editorial que prestará auxilio ao editor; 

 Coordenar a equipe administrativa da revista; 

 Promover a divulgação e a indexação da revista; 

 Propor e efetivar a contratação de serviços de pessoas jurídicas e físicas (tradução, 

revisão, editoração, gráfica, etc.); 

 Captar de entidades institucionais e de fomento os apoios financeiros necessários à 

revista; 

 Convocar e presidir reuniões do Conselho Editorial da revista. 

 Representar a revista em qualquer foro pertinente; 

 Apresentar relatórios e prestar contas à Diretoria da ABPP, bem como a entidades e 

instituições que vem a apoiar a publicação da revista. 

 Trabalhar com o atual editor no processo de transição entre 2015-2016. 

 

5. Da Inscrição 

O período de inscrições e entrega da documentação será até 30 de outubro de 2015.  Deverão se 

entregues os seguintes documentos: 

 Curriculum  Vitae Lattes dos últimos 5 (cinco) anos dos membros da equipe editorial; 

 carta de intenções, justificando o interesse e detalhando as condições para assumir o cargo 

de editor da revista; 

 declaração (institucional e/ou individual) atestando a disponibilidade de tempo para 

dedicação à Editoria; 

 proposta de trabalho para o quadriênio,detalhando a política editorial da revista, a política 

de promover a qualidade da revista e a sua avaliação pelas instâncias competentes, a 

política de captação de recursos e outros elementos que dizem respeito as atribuições 

formuladas no item 4 deste edital. 

 

A documentação deverá ser enviada para a atual diretoria da Associação Brasileira de 

Psicologia Política (abpp2016@gmail.com).  

 



6. Da Seleção 

 A comissão julgadora será composta pelos seguintes membros: 

Ex-editores da Revista Psicologia Política;  

Editor atual da Revista Psicologia Política. 

 A seleção se baseará na análise do curriculum, da carta de intenções do proponente da 

declaração de disponibilidade de recursos e do apoio institucional, e da qualidade e 

exequibilidade da proposta apresentada e os candidatos serão classificados de acordo com 

a pontuação obtida. 

 Cada membro da comissão julgadora apresentará parecer indicando a melhor proposta. 

 Cada parecer será encaminhado à Diretoria da ABPP para aprovação e divulgação na 

revista do último quarto de 2015. 

 

 

 

__________________________________ 

Fernando Lacerda Júnior 

Presidente da Associação Brasileira de Psicologia Política 

 


