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A Revista ADUEPB Debate convida a toda a comunidade acadêmica, que desenvolve 

estudos e pesquisas envolvendo a temática “Instituições, serviços e profissionais em risco: 

o debate necessário em tempos de pandemia”, a submeterem propostas para a sua primeira 

edição, a ser publicada em setembro de 2020. A revista é editada pela Associação dos 

Docentes da Universidade Estadual da Paraíba (ADUEPB/SN) e publicada em meio 

digital. 

As contribuições serão recebidas através do e-mail aduepbdebate@gmail.com até o dia 20 

de agosto de 2020. 

 

Instituições, serviços e profissionais em risco: o debate necessário em tempos de pandemia 

 

O mundo assiste ao avanço da pandemia da COVID-19 e o modo como as organizações 

de saúde, autoridades e profissionais estão atuando para encontrar a cura, conter a doença, 

manter a população informada e segura, bem como criar estratégias para o 

desenvolvimento econômico e estabelecer parâmetros para a manutenção do 

funcionamento de alguns setores da sociedade. 

Diante desse cenário, qual o debate necessário a ser feito agora? 

No Brasil, observamos o ataque às instituições e servidores públicos sendo agravadas pelas 

condições de isolamento social requeridas para evitar o avanço descontrolado dos efeitos 

da pandemia da COVID-19. Ataques estes que encontraram, na Emenda Constitucional 

nº 95 (promulgada em 15 de dezembro de 2016), a oportunidade de estabelecer um regime 

fiscal de contenção por 20 anos. O trânsito nesse terreno, torna necessária a defesa dos 

servidores públicos de todos os setores, ao mesmo tempo em que requer medidas 

imediatas de segurança e estabilidade socioeconômica à população.  

Nesse sentido, faz-se necessário aprofundar o debate sobre a reforma da previdência e seus 

efeitos, a educação, tecnologias e seus sujeitos em tempos de pandemia da COVID-19, as 

condições de saúde física e emocional da população, o crescimento da violência doméstica 

envolvendo mulheres e crianças em função das condições de isolamento social, a crise nos 

setores de cultura e arte, bem como a atuação das seções sindicais para assegurar a 

manutenção dos direitos dos profissionais das universidades públicas brasileiras. 

A primeira edição da Revista ADUEPB Debate receberá contribuições que sinalizem para 

a lugar das instituições e serviços públicos, no contexto da pandemia da COVID-19. 

 

Diretrizes para autores 

A Revista ADUEPB Debate publica artigos originais e inéditos, referentes à área da 

educação, ensino e serviços públicos, considerando a linha editorial da Revista, tratamento 

dado ao tema, consistência e rigor. Podem submeter contribuições profissionais com 

estudos e pesquisas relacionados à temática de cada edição e o escopo da revista. Os artigos 

submetidos deverão ser exclusividade da Revista. Serão considerados para publicação 

trabalhos que se enquadrem nas seguintes categorias: artigos de estudos teóricos, pesquisas, 

ensaios, relatos de experiências, entrevistas e resenhas. Todos/as os/as autores/as deverão, 

obrigatoriamente, indicar no campo próprio seu cadastro de ORCID. O cadastro é feito 

acessando o endereço: https://orcid.org/register 

 

Artigos, tanto para a seção temática quanto de demanda contínua, terão extensão entre 

25.000 a 45.000 caracteres, com resumo em português, inglês e espanhol. 



Os textos de ensaio e relatos de experiências terão, no máximo, 25.000 caracteres, com 

resumo em português, inglês e espanhol. 

Cada artigo será, obrigatoriamente, encabeçado por um título em português, inglês e 

espanhol. O título não excederá 95 caracteres com espaços. Se o texto estiver escrito em 

espanhol, o título deverá estar em espanhol e em inglês. Utilizará fonte Times New Roman 

tamanho 12, maiúsculas e centralizado. 

O texto apresentará, inicialmente, um resumo entre 600 e 900 caracteres (cerca de 150 

palavras) com espaço, em português, inglês e espanhol; para isso, ver a NBR 6028, de 

novembro de 2003 da ABNT. Se o texto estiver escrito em espanhol, deverá ter resumo 

em espanhol, português e inglês (abstract). O resumo não será redigido em primeira 

pessoa, e conterá o foco temático, objetivos, método, resultados e conclusões do trabalho. 

Três palavras-chave em português, inglês e espanhol serão indicadas ao final dos resumos. 

Utilizará no corpo do texto fonte Times New Roman tamanho 12. 

O arquivo não excederá o limite de 2Mb, quando for o caso.  

O/A(s) nome(s) do/a(s) autor(es/as), máximo de 3, e o título do artigo serão incluídos, por 

extenso e caixa baixa nos formulários de metadados; preencha atentamente todas as 

informações solicitadas. Os/As autores/as indicarão, no artigo, e-mail para divulgação. 

Incluirão, ainda, afiliação institucional e função profissional/vínculo na/com a instituição 

de origem, cidade, estado e país e ORCID. Ainda no formulário de metadados, incluirão 

o endereço para correspondência, telefones para contato, fax. No item URL deverá ser 

disponibilizado o endereço para o link do currículo Lattes. Link para ORCID é 

obrigatório. 

Os textos serão escritos de forma clara e fluente. Notas de rodapé só serão utilizadas para 

alguma informação de caráter explicativo. O/A autor/a cuidará para não utilizar referências 

que possam identificá-lo no processo de avaliação, como: “em meus trabalhos anteriores, 

em minha tese, em minha dissertação” etc. Se o trabalho for aceito, essas informações 

poderão constar na versão final do artigo. 

Para a avaliação serão observados os seguintes critérios: 1) relevância e abrangência do 

tema; 2) caráter inovador, desenvolvimento e aprofundamento do tema; 3) estrutura teórica 

e metodológica do trabalho; 4) conclusão e contribuição para área da educação. 

As citações seguirão a NBR 10.520, de agosto de 2002, da ABNT. 

As contribuições serão recebidas através do e-mail: aduepbdebate@gmail.com 

 


