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A Revista de Sociologia e Política traz em seu número 24 o Dossiê Federalismo, coordenado
por Marta Arretche (USP), constituindo uma importante contribuição para o debate sobre este
sempre candente assunto da política nacional, principalmente quando volta a se falar em reforma
política. A seção Artigos é aberta com uma reflexão de Joachim Hirsch sobre o Estado e contém
também artigos a respeito de políticas públicas de meio ambiente no Brasil, a cooperação na política
de segurança entre Brasil, Argentina e Chile, as questões da teoria da democracia a partir de Robert
Dahl e a participação das mulheres na representação política partidária. A seção Resenhas completa
este número, com a apresentação comentada de lançamentos recentes.

*      *      *

A Revista de Sociologia e Política passou a integrar The Institutional Archive Registry, que,
no endereço http://www.eprints.org/, disponibiliza diversas publicações, seguindo a política de acesso
aberto a periódicos, expressa por Budapest Open Access Initiative e a Berlin Declaration. A RSP
também aceitou o convite do Centro Edelstein de Pesquisas Sociais (www.centroedelstein.org), que
criou um programa para apoiar a tradução para o inglês e a disponibilização de artigos das principais
revistas brasileiras, como forma de divulgação internacional da produção brasileira na área de Ciências
Sociais.

*      *      *

A Revista de Sociologia e Política integra e conta com financiamento do Programa de Apoio
a Periódicos Científicos da Universidade Federal do Paraná e também do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq.
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