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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. 



Composição do Comitê Científico

EDITORA DIÁLOGOS



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. 



EIXO DE ENSINO & PESQUISA

Realização: EDITORA DIÁLOGOS



1. Chamada de comitê científico: EDITORA DIÁLOGOS

1.1. Público alvo

• Associados IRELGOV com títulos de mestrado e/ou doutorado; e

• Pesquisadores externos com vínculos acadêmicos formais em Instituições 
de Ensino Superior no Brasil e/ou no exterior, de notório saber na área de 
conhecimento das relações governamentais, sob modalidade ad hoc, com o intuito 
de contribuir na revisão de pares das publicações do Selo Editorial.

1.2. Prazos de submissão

• DATA: 29 de outubro de 2021

1.3. Endereço para submissão

• E-mail: irelgov@irelgov.com.br
• Dúvidas: WhatsApp IRELGOV +55 (11) 98536-0012

mailto:irelgov@irelgov.com.br


1. Chamada de comitê científico: EDITORA DIÁLOGOS

1.4. Informações para concorrer à composição do Comitê

Assunto: Submissão Comitê Científico [Nome]

Corpo do E-mail:
❑ NOME
❑ ENDEREÇO
❑ TELEFONE
❑ E-MAIL
❑ LINKEDIN
❑ LATTES

Anexo:
❑ CÓPIA DO TÍTULO DE MESTRADO E/OU DOUTORADO



2. Objetivo do Comitê Científico 

Revisão de pares dos artigos e 

projetos editoriais submetidos: 

EDITORA DIÁLOGOS 



3. Presidência do Comitê Científico 

3.1. Presidente do Comitê Científico

Professora Doutora DENILDE OLIVEIRA HOLZHACKER

Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo (1996), mestrado em 
Ciência Política pela Universidade de São Paulo (2001) e doutorado em Ciência Política pela 
Universidade de São Paulo (2006). Atualmente é professora assistente no curso de relações 
internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, assistente de pesquisa –
Núcleo de Pesquisa Em Relações Internacionais e pesquisadora no Risk Analysis and
International Affairs (RAIA), ESPM.

Tem experiência na área de Ciência Política, com ênfase em Política Externa do Brasil, 
atuando principalmente nos seguintes temas: política internacional, relações internacionais, 
comportamento político, ongs e atores sociais.

LATTES: http://lattes.cnpq.br/5361159835179344



4. Membros estatutários do Comitê Científico 

Membros do Conselho Deliberativo do IRELGOV

• Creomar de Souza
• Helga Franco
• Suelma Rosa
• Wagner Parente



5. Processo de Avaliação de artigos

▪ Todos os artigos serão avaliados por membros do Comitê Científico da “Editora Diálogos” 

do IRELGOV, sob a modalidade de revisão de pares;

▪ Os artigos submetidos passarão por avaliação quanto às normas, coerência do conteúdo 

em relação à temática proposta e originalidade;

▪ Os artigos serão avaliados pelo método double blind review, ou seja, de forma 

anônima por no mínimo dois integrantes do Comitê Científico, distribuídos segundo 

especialidade de cada membros do Comitê;



▪ Caso haja divergência na avaliação do trabalho - ou seja, um(a) avaliador(a) vota pela 

publicação e outro(a) pela não publicação do artigo – um(a) terceiro(a) avaliador(a) será 

designado para desempate;

▪ Em caso de aceitação condicional do trabalho, ou seja, com a necessidade de alterações, 

caberá ao(s) autor(es) e à(s) autora(s) realizar as alterações solicitadas, sob pena de ter 

o artigo rejeitado pelo Comitê Científico;

▪ A falha em enviar o artigo revisado para o Comitê Científico no prazo determinado 

acarretará a saída do membro do Comitê Científico; e

▪ As avaliações do Comitê Científico são irrecorríveis.

5. Processo de Avaliação de artigos



Obrigada! Obrigado! 

irelgov@irelgov.com.br

www.irelgov.com.br

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

