
 

CHAMADA PARA SEÇÃO TEMÁTICA 

A socialização da infância na perspectiva do Bem-Estar 

Integral e dos Direitos Fundamentais 

 

Psicología, Conocimiento y Sociedad (PCS) tem o prazer de anunciar que está aberta a 

recepção de artigos para sua primeira Seção Temática 

 

Seção Temática: A socialização da criança na perspectiva do bem-estar integral e dos 

direitos fundamentais  

Editoras: Magalí Reis (PUC Minas, Brasil) e Mariela Losso (Universidad Nacional de 

Comahue, Argentina)  

Publicação em: A Seção Temática será publicada na edição de maio de 2021.  

Período de submissão: As propostas serão recebidas entre 30 de outubro e 14 de 

dezembro 

  

A chamada para a Seção Temática esteve aberta de 22 de junho a 22 de agosto, e a 

proposta recebida foi submetida à avaliação do Comitê Editorial e de duas avaliadoras 

externas. Aprovou-se a Seção Temática A socialização da criança na perspectiva do bem-

estar integral e dos direitos fundamentais. Foi apresentada por Magalí Reis (PUC Minas 

Gerais, Brasil) e Mariela Losso (Universidade Nacional de Comahue, Argentina). Abaixo, 

compartilhamos o resumo da proposta: 

 

Resumo 

A Seção Temática (ST) tem como objetivo compilar resultados de pesquisas e práticas 

sobre processos de socialização infantil que promovam contribuições para o bem-estar 

integral das crianças na perspectiva dos Direitos Fundamentais promulgados na 

Declaração Universal dos Direitos da Criança, e os regulamentos derivados. Esta ST 

contribuirá para a análise das instituições, práticas e formas de acolher as crianças, 

respondendo a todas as suas necessidades vitais e afetivas, priorizando o principado dos 

seus direitos. A ST reunirá estudos de várias disciplinas que analisam as formas culturais 

estabelecidas e alternativas nos processos de socialização, considerando os territórios e a  

vida social das crianças. Inclui a realidade dos diferentes Estados e a institucionalização 

dos direitos nas práticas e experiências na diversidade de contextos e grupos sociais. A ST 

pretende constituir um contributo acadêmico a partir da recuperação, compilação e 



 

divulgação de resultados de investigação e práticas concretas que contribuam para a 

análise, projeção e ação em benefício de novas / outras formas de garantia dos direitos e 

do bem-estar das crianças. 

Importante: 

Os manuscritos devem seguir as normas da seção Artigos Originais. Nela são publicadas 

contribuições decorrentes de resultados de pesquisas empíricas. Os manuscritos devem ser 

estruturados da seguinte forma: Introdução, Metodologia, Resultados, Discussão, 

Conclusões e Referências. Todos os artigos devem ser inéditos e devem seguir as Diretrizes 

para autores.  

O processo de avaliação  será realizado por pares de pareceristas na modalidade duplo-

cego. As submissões serão feitas apenas por meio da plataforma OJS da revista 

https://revista.psico.edu.uy/index.php/revpsicologia/about/submissions 

Datas importantes: Prazo para submissão de manuscritos: 14 de dezembro de 2020 

Data de publicação da Seção Temática: maio de 2021. 

 

 

 

   

 
      

 
 

 

Equipe Editorial 
 

Outubro de 2020 
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