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A Revista de Estudios Sociales (rev. estud. soc.), criada em 1998, é uma publicação de 

acesso aberto diamante, que recorre a critérios internacionais de qualidade, posicionamento, 

periodicidade e disponibilidade on-line. É publicada no início de cada trimestre (janeiro-

março, abril-junho, julho-setembro e outubro-dezembro) e é financiada pela Faculdade de 

Ciências Sociais da Universidad de los Andes (Colômbia). Todos os conteúdos digitais 

podem ser acessados pela página web https://revistas.uniandes.edu.co/journal/res   

O objetivo da Revista é contribuir para difundir pesquisas, análises e revisões temáticas que 

a comunidade acadêmica regional e internacional elabora sobre os problemas sociais. 

Publica trabalhos em espanhol, inglês e português que contribuem para debates sobre temas 

relevantes com abordagens da sociologia, da história, da antropologia, da ciência política, 

da filosofia, da psicologia e dos estudos culturais e de gênero. Os conteúdos que a Revista 

publica, em suas diferentes seções, estão dirigidos a públicos especializados e ao público 

geral, e têm o propósito de contribuir para a formação de novos conhecimentos, de 

fortalecer as redes acadêmicas e de ser insumo para professores e estudantes, bem como de 

estabelecer diálogos de construção comunitária, local e regional.  

A estrutura da Revista possui cinco seções: 

A Apresentação contextualiza e introduz o número, além de destacar aspectos particulares 

que merecem a atenção dos leitores. 

O Dossiê integra um conjunto de conteúdos sobre um problema ou tema específico que, sob 

uma perspectiva crítica e analítica, oferecem os avanços ou os resultados de uma pesquisa, 

reflexão ou revisão temática, dando conta das novas tendências numa área específica do 

conhecimento. 

Outras Vozes se diferencia do Dossiê em que inclui textos que apresentam pesquisas, 

reflexões ou revisões, que tratam sobre problemas ou temáticas diversas. 

Documentos divulga um ou mais textos sobre temáticas de interesse social que são 

abordadas de maneira reflexiva, geralmente por autoridades na matéria. Também são 

publicadas traduções e transcrições de conteúdos relevantes das diferentes áreas das 

Ciências Sociais. 

Debate é uma seção em que são incluídos conteúdos sobre temáticas específicas, orientadas 

a gerar discussões acadêmicas de diferentes perspectivas, mediante entrevistas ou textos 

analíticos. 

A Revista altera a estrutura de apresentação de suas seções nos números que são de tema 

livre. Nessas edições, não aparecem as seções de Dossiê nem Outras Vozes e inclui-se a 

seção Temas Vários. 
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