
 

 

 

A IARR patrocina duas revistas científicas: Personal Relationships, publicada 
pela Wiley, e o Journal of Social and Personal Relationships, publicado pela 
SAGE. Ambos os periódicos promovem estudos interdisciplinares e 
internacionais de alta qualidade no campo científicodo relacionamento através de 
uma variedade de metodologias. Os trabalhos publicados geralmente se 
concentram nos atributos de parceiros individuais em relacionamentos pessoais 
em todas as etapas do ciclo vital, nos processos interativos de relacionamentos, na 
estrutura interna das redes de pares e nas relações em contextos sociais. 

Informações Gerais 

Membresia 

Publicações  

Os benefícios de membresia incluem o acesso digital às revistas 
revisadas por pares (PR e JSPR) da IARR, acesso a Notícias de 
Pesquisa de Relacionamento, anúncios do IARR, descontos em 
taxas de inscrição para conferências, descontos de editores e 
oportunidades para solicitar prêmios especiais patrocinados pela 
organização. Os membros têm a opção de realizar adesões de 1 
ou 2 anos, com desconto de 5% para a compra de adesões de 2 
anos. A redução de taxas de adesão estão disponíveis para 
estudantes e pessoas de países sub-representados. Existe um 
custo adicional associado à recepção de cópias impressas das 
revistas. A participação ocorre entre 1 de janeiro a 31 de 
dezembro. Para obter maiores detalhes sobre os custos de adesão 
e se tornar um membro, acesse: http://www.iarr.org/membership/ 

A IARR também patrocina o Advances in Personal Relationships, uma 
série de livros publicada pela Cambridge University Press. Os volumes 
incluem revisões integrativas, estudos conceituais, resumos de 
programas de pesquisa e trabalhos teóricos notáveis. Autores e editores 
contribuintes são estudiosos conhecidos internacionalmente em suas 
respectivas áreas de pesquisa. 

A IARR tem uma conferência bienal nos anos pares e esta é a conferência principal, geralmente 
com atendimento de 500 a 600 pessoas de todo o mundo. Além disso, em anos ímpares, o IARR 
co-patrocina uma ou mais mini-conferências (com temas específicos) e uma Oficina de Novos 
Estudos. A IARR orgulha-se de realizar excelentes conferências que promovam a colaboração e o 
desenvolvimento de novos profissionais. Para informações sobre conferências passadas e futuras, 
visite: http://www.iarr.org/conferences/ 

Conferências 

A Associação Internacional de Pesquisa de Relacionamento (IARR) é 
uma organização interdisciplinar que promove avanços no estudo 
científico das relações pessoais e sociais. Os membros do IARR 
representam uma ampla gama de disciplinas, incluindo: psicologia, 
estudos familiares, sociologia, comunicação, antropologia, trabalho 
social social, gerontologia, dentre outras temáticas. A IARR incentiva a 
colaboração entre estudantes, acadêmicos e pesquisadores novos ou 
experientes. A associação possui membros de seis dos sete continentes e 
patrocina dois periódicos revisados por pares: Relações Pessoais (PR) e 
o Jornal de Relacionamentos Sociais e Pessoais (JSPR). Além disso, a 
IARR patrocina, o boletim informativo Information Research News, a 
série de livros Advances in Personal Relationships, workshops, 
conferências e "mini-conferências" bienais. Para mais informações 
sobre o IARR, visite: http://www.iarr.org. 


