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Porto Alegre, agosto de 2014.



 
Evento: II SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO SOCIOLÓGICA UFRGS-UFPEL 

Data: 3 e 4 de novembro de 2014 

Local: UFRGS – IFCH (Av. Bento Gonçalves, 9.500, IFCH, Campus do Vale) 

Tema: "A Sociologia frente às demandas sociais: novos desafios à disciplina" 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O II Seminário de Integração Sociológica tem por objetivo integrar alunos e 

professores dos Programas de Pós-Graduação em Sociologia (PPGS) da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), possibilitando-

lhes o diálogo e troca de experiências, visando estabelecer futuros intercâmbios. Além da 

aproximação entre os dois Programas, o evento visa também possibilitar aos pós-graduandos 

a apresentação de seus projetos de mestrado e doutorado, bem como a exposição de artigos 

acerca dos mais variados temas vinculados à área de Sociologia. Inclui-se também a 

montagem de uma Mesa Temática (MT) e proposição de Grupos de Trabalho, tanto pelos 

alunos, quanto por docentes dos referidos Programas. 

O evento é organizado por uma comissão constituída por discentes do PPGS/UFPEL e 

do PPGS/UFRGS, tendo como coordenadores o Prof. Dr. Jalcione Almeida (UFRGS) e o 

Prof. Dr. Léo Peixoto Rodrigues (UFPEL). O Seminário será custeado com recursos do 

projeto PROCAD (“Casadinho”), que envolve as duas instituições. 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

- Dia 03.11.2014:  

10h00 - 12h00 - Credenciamento 

14h00 - Abertura do evento 

14h30min - A Sociologia frente às demandas sociais: novos desafios à disciplina (mesa 

redonda) 

 

- Dia 04.11.2014: 

08h30min - 12h00 - Grupos de Trabalho 

13h30min - 17h30min - Grupos de Trabalho 

 



PÚBLICO 

- Professores, estudantes e egressos (que tenham defendido suas teses e dissertações ainda em 

2014) dos Programas de Pós-Graduação em Sociologia da UFRGS e UFPEL; 

- Estudantes de outros cursos que desejem participar do evento como ouvintes. 

 

PRAZOS 

 

Descrição Período Destinado a 
Inscrição de resumos nos GT’s 25/08 a 21/09 Estudantes e egressos 

(que tenham defendido 
suas teses e dissertações 
ainda em 2014) dos 
PPGS da UFRGS e 
UFPEL 

Divulgação dos trabalhos selecionados 13/10  
 

 

E-MAIL PARA A SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

sem.soc2014@gmail.com 

 

GRUPOS DE TRABALHO 

 

1. Sociedade, Estado e Políticas Públicas. 

Este GT aceitará trabalhos que se dediquem ao estudo das relações entre Estado, 

Sociedade, Políticas Públicas e Projetos Sociais, assim como aqueles que abordem a 

democracia participativa, os movimentos sociais e as relações entre os níveis da 

federação (descentralização, federalismo). 

 

2. Sociedade, Ruralidades e Ambiente.  

Neste GT o foco serão os estudos dos processos e das relações sociais do rural 

contemporâneo, a análise das transformações, dinâmicas, impactos e relações 

socioambientais na perspectiva da complexidade e alteridade social, a investigação 

sobre políticas públicas e processo de desenvolvimento rural e territorial, analisando 

as formas de interação entre organizações, instituições, atores sociais e incorporando a 

problemática ambiental. 

 



 

 

3. Teorias Sociais e Conhecimento. 

O GT receberá trabalhos que se dediquem ao estudo das diferentes Teorias Sociais, 

tanto clássicas quanto contemporâneas, frente aos processos científicos, tecnológicos e 

de inovação, assim como trabalhos que analisem a recíproca relação entre 

conhecimento e sociedade no contexto contemporâneo. 

 

4. Trabalho e Sociedade. 

GT direcionado aos trabalhos que tratem de temas vinculados às implicações e 

condicionantes da dinâmica dos processos produtivos face ao novo paradigma de 

produção e desenvolvimento e a difusão das tecnologias de informação e 

comunicação; às transformações no mercado de trabalho, nas relações de trabalho e de 

emprego, e na atuação dos agentes sociais relevantes nesses processos: trabalhadores, 

empresários, governos, instituições de representação coletiva; às dimensões subjetiva e 

moral do trabalho, tais como centralidade, sentidos e reconhecimento. 

 

5. Minorias e Desigualdades Sociais. 

GT que deverá incorporar trabalhos que contemplem temas vinculados à análise dos 

processos históricos e contemporâneos de estigmatização, discriminação, desigualdade 

e resistência que atingem minorias sociais, resultando em diversas formas de 

desigualdade, desvantagem e exclusão social. Também serão aceitos trabalhos que 

examinem as consequências dos processos de estigmatização e discriminação para os 

indivíduos e grupos específicos, bem como suas formas de resistência individual e 

coletiva. 

 

6. Violência e Conflitualidade. 

O GT receberá trabalhos que se dediquem ao estudo dos fenômenos das 

conflitualidades e das violências que configuram as sociedades contemporâneas, 

relacionados às interpretações sobre o processo de criminalização, o campo do 

controle social, as relações entre direito, sociedade, administração da justiça e punição, 



a jurisdicionalização crescente das demandas sociais e da política, bem como as 

figurações sobre as violências, o crime e os conflitos sociais. 

 

REGRAS GERAIS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS 

 

1. O resumo deverá ser elaborado em no máximo 1 lauda, seguido de palavras-chave (no 

mínimo 3, no máximo 4).  

 

2. Os resumos deverão conter as seguintes informações no cabeçalho: 
 
a) GT ao qual se vincula 
b) Título do trabalho 
b) Nome(s) completo(s) do(s) autor(es) 
c) Nível (mestrado ou doutorado) 
d) Instituição 
e) E-mail 
 
3. Os resumos deverão ser submetidos no seguinte formato: Editor de texto Word Office 97 
ou posterior (formato “.doc” ou “.docx”). 
 
Configuração das páginas: 
 
• Tamanho do papel: A4 (29,7cm x 21 cm) 
• Margem superior: 3 cm 
• Margem inferior: 2 cm 
• Margem esquerda: 3 cm 
• Margem direita: 2 cm 
 
Configuração dos textos: 
 
•Arial corpo 12 
• Espaçamento entre linhas: simples 
 
4. Os resumos e os trabalhos deverão ser enviados exclusivamente pela Internet, por meio do 

e-mail: sem.soc2014@gmail.com. 

 

5. Modelo a ser seguido para a de resumo: 

 

 



 

Modelo de resumo 
 

Número do GT 
 

TÍTULO DO TRABALHO. 
 

NOME DO AUTOR
1, NOME DO ORIENTADOR

 

 
Nome da Universidade na qual é pos-graduando ou onde concluiu os estudos de pós-graduação. 

Nível de estudo – exemplos: Mestrando em Sociologia ou Mestre em Sociologia.  
Cidade onde se localiza a universidade que frequenta ou onde se titulou. 

E-mail para contato1 

 

 

O resumo deverá ser elaborado em no máximo uma lauda e em parágrafo único. Os resumos 
deverão ser submetidos no seguinte editor de texto: Word do Office 97 ou posterior (formato 
“.doc” ou “.docx”). Configuração dos textos: Fonte Arial, corpo 12 e espaçamento entre 
linhas simples. Os resumos e os trabalhos deverão ser enviados exclusivamente pela internet, 
através do e-mail: sem.soc2014@gmail.com 
 

Palavras-chave: no mínimo 3, no máximo 4. 

 

APRESENTAÇÕES ORAIS 

 

a) Para apresentação na forma oral serão disponibilizados computador e projetor multimídia. 

Os trabalhos deverão ser trazidos em pendrive, previamente revisados quanto a sua 

integridade de gravação e isenção de vírus; 

b) Cada apresentação terá tempo mínimo de 20 e máximo de 30 minutos. Ao final de cada 

sessão de apresentações serão reservados 30 minutos para a discussão; 

c) O apresentador deverá estar presente no local da apresentação com antecedência mínima de 

10 minutos do início. 


