
Lançamento

30 de setembro de 2021



O Instituto de Relações Governamentais – IRELGOV, primeiro 

instituto de relações governamentais do Brasil, foi criado em 2014 

com o objetivo de elevar o grau de profissionalismo, competência 

e padrões éticos dos profissionais que trabalham com relações 

governamentais, posicionando-se como um think tank para a área.

O IRELGOV tem dois objetivos claros: o primeiro de promoção e 

defesa da Reputação dos profissionais de relações 

governamentais, desmitificando a sua atuação por meio do diálogo 

constante com a sociedade e o governo; o segundo é 

a Educação, através do intercâmbio e aprendizado das técnicas, 

estratégias e fundamentos da melhor comunicação, que permita o 

patrocínio ético dos interesses da sociedade civil perante os 

atores governamentais.



Lançamento 

EDITORA DIÁLOGOS

30 de setembro de 2021, às 20h



TEMAS PRIORITÁRIOS



Realização Eixo de Ensino & Pesquisa



Porque criar
um selo editorial?



Para a progressiva consolidação do papel de 
Think Tank do Instituto de Relações 
Governamentais – IRELGOV, é necessário 
estimular a produção de conteúdos relevantes a 
partir das experiências, vivência e estudos de 
profissionais e pesquisadores interessados na 
temática.

A Editora Diálogos é o espaço de acolhimento 
para todos aqueles motivados a contribuir para 
a consolidação da atividade de Relações 
Governamentais no Brasil.



O QUE É A 
EDITORA 

DIÁLOGOS?



A EDITORA DIÁLOGOS é um selo editorial do Instituto 

de Relações Governamentais - IRELGOV que busca 

estimular a produção de publicações técnicas sobre 

temas relacionados à atuação do profissional de 

relações governamentais e o diálogo transparente 

entre os setores público e privado. 



PARA QUE 
UM COMITÊ 
CIENTÍFICO?



Com o intuito de garantir a qualidade das publicações 

da EDITORA DIÁLOGOS, criamos um comitê científico 

constituído por profissionais mestres e doutores para a 

revisão entre pares dos projetos editoriais e dos 

artigos que os compõem. 



COMO 
PARTICIPAR?



Compor o Comitê Científico 

Submeter propostas para organizar projetos editoriais coletivos

Patrocinar projetos editoriais

O IRELGOV publicará editais de chamamentos para associados. 



Obrigada! Obrigado! 

irelgov@irelgov.com.br

www.irelgov.com.br

https://www.irelgov.com.br/

