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DUAS EDIÇÕES DE PLANÍCIE CIENTÍFICA!
Raquel dos Santos Duque1
Henrique Rodrigues Moreira2
Caros leitores e caras leitoras da Revista Discente Planície Científica,
É com grande felicidade que lhes apresentamos a segunda edição de nosso periódico.
Para nós, editores e editoras, trata-se de um momento mais que especial, o qual
compartilhamos convosco, nossos/as autores/as, leitores/as, avaliadores/as, revisores/as e
editores/as.
A edição que a partir de agora vocês poderão conferir é fruto de meses de intenso
trabalho e aprendizado – afinal, como vocês já sabem, nosso projeto editorial é ainda recente,
novo. Cada etapa e resultado, do início até este momento, têm sido acompanhados com
atenção e dedicação a fim de que nossas experiências se tornem cada vez melhores e mais
eficientes.
Na primeira edição conseguimos alcançar, por meio dos trabalhos publicados, 9 (nove)
Instituições de Ensino Superior distintas, o que nos deu um alcance geográfico de 8 (oito)
estados federativos (Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Santa
Catarina, Ceará, Minas Gerais e o Distrito Federal).
Nesta novíssima edição, estamos publicando um número maior de trabalhos,
oportunidade possibilitada graças ao volume maior de trabalhos recebidos na última chamada.
Desta forma, conseguimos alcançar, por meio dos trabalhos publicados, 14 (quatorze)
Instituições de Ensino Superior distintas, representando um alcance geográfico ainda maior se
comparado à edição anterior, somando-se o estado da Bahia e do Paraná.
A maior parte dos trabalhos publicados são representantes de IES públicas (7 ao total
na primeira, em contraste com 2 IES privadas; 12 ao total na segunda, em contraste com 2 IES
privadas). Números significativos que expressam a procura e anseio na divulgação dos
estudos realizados nas universidades públicas.
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significativo, também, por completar uma década da existência do Departamento de Ciências
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O ano que por hora corre e que, dentre poucos dias, fará sua despedida, fez-se
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Sociais do Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional da Universidade
Federal Fluminense – lugar onde este periódico nasceu e de onde vos fala. Nesta edição, para
celebrar este momento tão importante, contamos com um artigo especial de autoria do Prof.
Dr. Cláudio Silva o qual narra a trajetória de criação e desenvolvimento do curso.
Neste mesmo evento de celebração dos dez anos do curso de Ciências Sociais,
contamos com a presença do Prof. Dr. Roberto Kant de Lima, antropólogo brasileiro com
prestígio e reconhecimento internacional na área de segurança pública. Este grande intelectual
nos concedeu, gentilmente, uma entrevista acerca das reflexões sobre os direitos e
desigualdades no Brasil.
Estamos completando não só um ciclo, como também nossa maior meta de 2019:
concluir as duas edições que vos prometemos. Graças ao cumprimento do lançamento e da
periodicidade prometida poderemos atingir duas metas para 2020: a obtenção do nosso ISSN
e nossas primeiras bases de indexadores.
O ISSN é o Número Internacional Normalizado para Publicações Seriadas
(International Standard Serial Number, no original em inglês), o qual será o identificador do
nosso periódico em nível internacional. Este número permite não só a identificação e
localização de periódicos e obras seriadas, como também é uma das exigências ao ingresso
nas bases de indexadores. Os indexadores, por sua vez, funcionam como bases catalográficas
locais, nacionais e/ou internacionais que facilitam a localização e o acesso a trabalhos
científicos. Ao armazenar e publicizar dados como nomes dos/as autores/as, título dos
trabalhos, título dos periódicos, ano de publicação etc. ajudam a disseminar e divulgar a
produção científica, dando visibilidade às comunidades acadêmicas e cientistas de todo o
globo.
Pretendemos encerrar o novo ano que virá com estas ferramentas que nos permitirão
projetar nossos autores e autoras a públicos cada vez maiores. Em tempos de tamanho ataque
ao conhecimento científico e descrédito na ciência – um momento que se torna cada vez mais
importante para produção e disseminação da produção acadêmica no Brasil –, alcançar estes
espaços é questão de urgência. Nosso trabalho será incansável – prometemos-vos!

autores/as, avaliadores/as e revisores/as, e que agora será compartilhado com vocês, leitores e
leitoras! Esperamos que cada um de vocês possa usufruir desse momento tão importante para
nós, editores e editoras, que acreditam numa educação pública, gratuita e de qualidade.
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ambiente de trocas e de aprendizados. Enriquecimento compartilhado com nossos/as
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A segunda edição da Revista Discente Planície Científica nos proporcionou um
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Por fim, gostaríamos de registrar que esta é a segunda e última carta que assinamos
como membros do quadro permanente de editores. Esta publicação marca nossa despedida e
estimamos muito sucesso aos/às colegas que darão continuidade à Revista e aos/às futuros/as
colegas que passarão a compor o corpo editorial.
Que 2020 seja um ano repleto de ciência, de conhecimento, de saber, de resistência e
de reconstrução.

Boa leitura!
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Campos dos Goytacazes, dezembro de 2019.
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