International Journal of Research on Corruption and Democracy - IJRCD
No contexto dos objetivos do projeto Corrupteca – Biblioteca Internacional da
Corrupção, observa-se nos dias atuais uma crescente emergência do interesse acadêmico
e público em torno do tema da corrupção, através do aumento de debates, conferências e
publicações científicas e da mídia, e inclusive com a criação de grupos de ação e
pesquisa aplicada, como é o caso do Instituto Não Aceito Corrupção. Procura-se
responder, assim, à relevância que o tema da corrupção adquiriu na percepção pública e
na sua relação com a política, e especialmente com a democracia, não só no Brasil, mas
em vários outros países. A questão se refere especialmente ao impacto do fenômeno no
funcionamento do regime democrático.
Tornou-se, portanto, cada vez mais urgente a realização de novos diagnósticos
científicos sobre a natureza do problema, as suas relações com a transparência,
responsabilização dos governantes, reação e participação popular, qualidade e relação
das instituições democráticas, papel das leis e da Justiça, além da busca por soluções
eficientes para a fiscalização, controle e punição dos crimes relacionados com o
fenômeno. Esses temas envolvem diretamente a abordagem da qualidade da democracia
como esta vem sendo tratada pelo Grupo de Pesquisa do IEA-USP.
Nesse sentido, o projeto Corrupteca lança agora uma revista acadêmica internacional
completamente especializada no tema da corrupção em suas relações com a democracia.
O objetivo do International Journal of Research on Corruption and Democracy –
IJRCD é ser um veículo de referência e impacto de publicações científicas que tratem
do fenômeno da corrupção e de suas relações com a qualidade da democracia desde uma
perspectiva multidisciplinar, plural e comparativa.
Sua linha editorial define-se assim como aberta às áreas da ciência política, sociologia,
direito, economia, administração, história, relações internacionais, filosofia e tecnologia,
em publicações que relacionem de algum modo o fenômeno da corrupção com aspectos
da democracia, tais como transparência, responsabilização, participação popular,
qualidade e relação das instituições democráticas e o papel da legalidade.
O IJRCD receberá, em caráter de fluxo contínuo, artigos, ensaios, resenhas e
entrevistas, todos de caráter inédito e nas línguas portuguesa, espanhola, inglesa,
francesa e italiana. A revista pretende ter periodicidade anual, com sistema de revisão
por pares em blind refereeing e corpo editorial de revisores formados por especialistas
do Brasil e exterior, tendo como Editor-in-chief o professor José Álvaro Moisés. Será
editada pelo NUPPs e publicada exclusivamente em meio eletrônico aberto e gratuito,
pela Editora Vérsila. Dada ainda a sua temática, o IJRCD está já sediado e indexado no
site da Corrupteca: http://corrupteca.nupps.usp.br/ijrcd/.

