
 

CHAMADA PARA ENVIO DE TRABALHOS 

  
 ENVIO DE TRABALHOS (PRORROGADO) 

Os RESUMOS DOS TRABALHOS deverão ser encaminhados por e-mail para o coordenador do GT 

pretendido até o dia 27/05/2011. A análise e o aceite serão realizados pelo coordenador do GT e 

avisados aos autores por e-mail até 31/05/2011. 

 

 APRESENTAÇÃO 

Local: Salas do CEGOE e do DLCH 

Duração das Sessões: 16h às 18h 

Equipamento Disponível: Datashow 

 
 RELAÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO 

GT 1 - MOVIMENTOS SOCIAIS E PÓS-COLONIALISMO 
Data da Apresentação: 07/06/2010 (terça-feira) 
Coordenador: Prof. Dr. Fábio Bezerra de Andrade 
e-mail: fabiobandrade@yahoo.com.br 
Ementa: a proposta do GT é discutir a contribuição dos estudos pós-coloniais para o entendimento 
dos movimentos sociais, no contexto de sociedades coloniais. Ou seja, trata-se de sociedades que se 
desenvolveram em condições de subalternidade em relação ao processo de expansão da modernidade 
ocidental. A percepção de que a modernidade ocidental, no contexto dessas sociedades, implicou na 

desvalorização do corpo do dominado, da cor da pele e de grupos indígenas, bem como da 
deslegitimação de suas culturas e saberes, vêm sendo discutido a partir da perspectiva dos estudos 
pós-coloniais ou do pós-colonialismo, seja no que diz respeito às múltiplas formas de opressão e 
discriminação simbólica em relação a segmentos sociais colonizados, seja no que diz respeito ao fazer 
político, do cotidiano e das instituições. Assim, a ênfase do GT recai sobre estudos teóricos e/ou 
empíricos que privilegiem a releitura de grupos, de comunidades e de culturas historicamente 
subalternas. 
 

GT 2 - CIÊNCIAS SOCIAIS, MEIO AMBIENTE E CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS 
Data da Apresentação: 07/06/2010 (terça-feira) 
Coordenador: Prof. Dr. Tarcísio Augusto Alves da Silva 
e-mail: deescada@yahoo.com.br 

Ementa: No último século o meio ambiente recebeu status de preocupação generalizada por diversos 
segmentos sociais do campo e da cidade. Nas ciências sociais, sobretudo, a produção de conhecimento 
sobre o tema tem se destacado pelo crescente número de publicações e investigações que procuram 
captar as múltiplas dinâmicas desse processo. O interesse do presente grupo de trabalho é discutir 
investigações que privilegiem a problematização que as ciências sociais têm realizado sobre um dos 
aspectos da crise socioambiental: a relação entre meio ambiente e conflitos socioambientais. 
 



GT 3 - AS NOVAS CONFIGURAÇÕES DO GÊNERO, RELIGIÃO E IDENTIDADE NA SOCIEDADE 
BRASILEIRA 
Data da Apresentação: 08/06/2010 (quarta-feira) 
Coordenadoras: Profa. Dra. Maria Auxiliadora G. da Silva, Profa. Dra. Maria Grazia Cribari Cardoso e Profa. 

Dra. Rosa Maria de Aquino 
e-mail: doralotus@gmail.com; graziacardoso@click21.com.br; rosaquino@gmail.com 

Ementa: O GT discutirá os desafios das novas configurações assumidas pelo gênero, religião e 
identidade tanto no espaço privado quanto no espaço público. Considera-se que os novos significados 
atribuídos a estes temas são desdobramentos de vários fatores. De um lado, as transformações nas 
relações na entre homes e mulheres  e a relativa pulverização de políticas públicas para além do 
Estado, entre outros, levam a estudos sobre as inflexões de gênero das novas atividades 
profissionais, sobre os limites da mobilidade social e do próprio empreendedorismo capitalista.  
De outro lado, enfatiza-se a dinâmica mais recente dos movimentos religiosos e identitários, que nas 
últimas décadas ampliaram os interesses de suas pautas de reivindicações, a partir do cruzamento 

com outros marcadores sociais além do gênero, como raça/etnicidade, faixa etária, classe social, 
orientação sexual e origem nacional. Isto se desdobra numa nova configuração das relações de poder  
na sociedade e em formas de atuação pública e privada, que o GT também pretende discutir.  
Pela riqueza dos debates envolvidos, este GT assume uma perspectiva interdisciplinar, já que as 
contribuições de distintos campos de conhecimento são consideradas produtivas na busca de um 
objetivo comum: alcançar maior profundidade e entendimento sobre o fenômeno do gênero, religião e 
identidade na contemporaneidade. 
 

GT 4 - A SOBERANIA DO ESTADO E A GUERRA AO TERROR: UMA DISCUSSÃO SOBRE AUTONOMIA, 
LIBERDADE E IMPERIALISMO 
Data da Apresentação: 08/06/2010 (quarta-feira) 
Coordenadora: Profa. Ms. Alessandra Uchôa Sisnando 
e-mail: aleuchoa@terra.com.br 

Ementa: Promover um debate sobre a problemática contemporânea da Guerra ao Terror e do fim dos 
governos ditatoriais, como justificativa para invasão e dominação de Estados não Democráticos em 
nome da liberdade e da Democracia. Nosso principal intuito é esclarecer as múltiplas faces dessa 
discussão atual que pressupõe questões de soberania, liberdade, respeito pala diversidade cultural e 

histórica de um povo, assim como também, uma análise do papel do liberalismo econômico nas invasões 
imperialistas e, a função que o terror ocupa no contexto atual. 
 

GT 5 - MÍDIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE DE PODERES 
Data da Apresentação: 09/06/2010 (quinta-feira) 
Coordenadora: Profa. Dra. Giuseppa Maria Daniel Spenillo 
e-mail: gspenillo@yahoo.com.br 

Ementa: Problematizar condições, possibilidades, modelos de comunicação à luz dos suportes teóricos 
das Ciências Sociais em contribuição ao enfrentamento de práticas sociais cada vez mais complexas, 
intensas e carentes de compreensão e qualificação, tais como: dinâmicas sociais de comunicação e 
informação/ocupação, visibilidades, interação, num mundo que encolhe/estende cotidianamente, dadas 
as manifestações de circulação de dados, imagens, sons. 
 

GT 6 - TEORIA, PESQUISA E VALORES 
Data da Apresentação: 09/06/2010 (quinta-feira) 
Coordenadora: Profa. Dra. Márcia Karina da Silva 

e-mail: kslmarcia@hotmail.com 

Ementa: Neste grupo de trabalho privilegiaremos as discussões sobre as teorias produzidas na 
sociologia. Teóricos e teorias mais representativas do pensamento sociológico. De que maneira e sob 
quais circunstancias esses teóricos produziram suas reflexões e construíram seus objetos de estudos. 
Nesse sentido, procuraremos entender o escopo que estas tomaram em seu desenvolvimento. 

 



 INSTRUÇÕES PARA ENVIO DE TRABALHO 

 

I - RESUMOS: 

Caracteres: no máximo 900, incluindo espaçamento; 

Título: tamanho 12  

Tipo de Fonte: Times New Roman 11; 

Espaçamento entre linhas: 1,5 e justificado; 

Formato: PDF. 

Devem vir acompanhados de título (em negrito e centralizado), nome do autor/co-autor, instituição e e-

mail colocados abaixo do título e alinhados à direita com três palavras-chave do resumo. 

Cada trabalho pode ter até três co-autores e cada autor pode enviar trabalhos diferentes para mais de 

um GT, desde que não aconteçam simultaneamente. 

Serão aceitos trabalhos de pesquisa em andamento, pesquisas concluídas, resenhas de textos 

acadêmicos, ensaios e discussões teóricas.  

 

II - RESUMOS EXPANDIDOS: 

Os trabalhos aprovados para apresentação em GT na III Semana de Ciências Sociais da UFRPE deverão 

ter seus Resumos Expandidos encaminhados (em formato PDF) aos coordenadores até o dia 

03/06/2011. O autor que não atender ao prazo não terá seu trabalho publicado nos materiais do evento. 

Ficará a cargo dos coordenadores de GT a decisão sobre a apresentação de trabalhos aprovados que 

não enviarem resumo expandido. 

O resumo expandido deverá ter até 09 mil caracteres (incluindo espaçamento) e pode conter gráfico e 

imagens no mesmo arquivo, com formatação idêntica ao do resumo. Devem vir acompanhados de título 

(em negrito e centralizado), nome do autor/co-autor, instituição e email colocados abaixo do título e 

alinhados à direita com três palavras-chave abaixo do resumo. 

Ao final, sem estar incluído nos 09 mil caracteres, aparecem as Referências Bibliográficas, citadas 

conforme o exemplo a seguir: 

ELIAS, Norbert (1970). Introdução à Sociologia. Lisboa, Edições 70. 

 

As citações no texto devem ser formatadas no mesmo tamanho de letra (Times 11), com espaçamento 

simples (1,0) entre linhas e recuo de 3,0 cm da margem esquerda. 

 

 


