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Chamada de propostas de Comitês de Pesquisa e de Grupos de Trabalho
O 20° Congresso Brasileiro de Sociologia, organizado pela Sociedade Brasileira de Sociologia
(SBS), será realizado de 12 a 17 de julho de 2021 na Universidade Federal do Pará, em Belém
(PA). Em virtude da pandemia de Covid-19, o 20º Congresso da SBS manterá o período definido
na Assembléia Geral de 2019, em Caxambu, porém, com o tempo ampliado para uma semana e em
formato virtual. A outra novidade é que abrigará pela primeira vez os Comitês de Pesquisa (CPs)
que à semelhança de outras associações científicas, fazem parte da estrutura da SBS.
Os Comitês de Pesquisa (CPs) tornaram-se eixo acadêmico permanente de reflexão, discussão
e pesquisa da SBS sobre temas de referência da sociologia. Ao todo, a SBS formou 29 CPs a partir
dos Grupos de Pesquisa consolidados e com presença regular nos últimos congressos (conferir o
Regimento dos CPs no site da SBS).
O processo de criação dos CPs foi concluído recentemente e eles passam a fazer parte da
estrutura básica de organização dos Congressos da SBS. Os 29 CPs constituídos participação com
atividades no 20 Congresso da SBS, junto com os Grupos de Trabalho (GTs), as Mesas-Redondas,
as Conferências, os Fóruns, as Sessões Especiais, o Sociólogos do Futuro, além de outras
atividades julgadas pertinentes pela Diretoria da SBS e pelo Comissão do Organização do
Congresso.
Esta chamada diz respeito à apresentação de propostas dos Comitês de Pesquisa (CPs) e à
apresentação, para análise e seleção, de propostas dos Grupos de Trabalho (GTs). Posteriormente,
serão anunciadas novas chamadas concernentes às demais atividades que irão compor o 20º
Congresso Brasileiro de Sociologia.

1. Comitês de Pesquisa - CPs
A Diretoria da SBS convoca os Comitês de Pesquisa para que apresentem suas propostas nas
quais devem definir, em linhas gerais e, em concordância com suas redes de pesquisadores, quais os
temas e/ou as questões que elegem para trabalhar neste congresso, dentro do escopo temático geral
de cada CP. Essa proposta tem a finalidade de organizar a demanda da comunidade de sociólogos
que tem interesse de participar do Congresso na condição de expositores de trabalhos. As propostas
dos CPs serão divulgadas no site do Congresso, participando assim do processo de submissão de
resumos de trabalhos. Conforme a seleção de resumos por parte de cada CP, serão recebidos os
trabalhos completos dos participantes selecionados, também no sistema de gestão no site do
Congresso.
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Enquanto estruturas relativamente permanentes da SBS, os CPs, além de terem asseguradas
três sessões de trabalho no 20 Congresso da SBS, podem ainda submeter propostas de Mesas
Redondas para desdobramento das suas temáticas no Congresso.
Envio de propostas pelos Comitês de Pesquisa - CPs

Os Comitês de Pesquisa estarão reunidos pela primeira vez no 20º. Congresso da SBS. Tratase, na realidade, de uma transição no formato do Congresso. Certamente, será uma aprendizagem
para seu melhor funcionamento nos próximos congressos e para as atividades que possam
programar ao longo do ano considerando sua relativa autonomia e auto-organização.
Para efeitos do 20º.Congresso da SBS, os CPs devem apresentar uma proposta sobre a
temáticas e/ou questões a serem abordadas (teóricas, metodológicas,entre outras), contendo os
seguintes itens:
a)

Título do CP - e, eventualmente, sub-título.

b)

Nome dos coordenadores e vínculos institucionais.

c)

Resumo de até 1.000 caracteres;

d)

Resumo expandido de ate 6.000 caracteres;

As propostas recebidas servirão para organizar o processo de submissão de resumos e
trabalhos completos de cada CP e a programação final sob responsabilidade de seus coordenadores.
Lista dos Comitês de Pesquisa da SBS
Na relação a seguir arrolamos os 29 CPs, cujas abordagens e objetivos podem ser visualizados no
link http://www.sbsociologia.com.br/2017/home.php
CP01 – Teoria sociológica
CP02 – Ruralidades e lutas sociais no campo
CP03 – Inovação social e economias alternativas
CP04 – Sociologia das periferias urbanas
CP05 – Sociologia e imagem
CP06 – Sociologia das políticas públicas
CP07 – Sociologia ambiental e ecologia política
CP08 – Movimentos sociais
CP09 – Sociologia da arte
CP10 – Sociologia econômica
CP11 – Sociologia das gerações e das famílias
CP12 – Sociologia da ciência e da tecnologia
CP13 – Sociologia da cultura
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CP14 – Sociologia das relações étnico-raciais
CP15 – Gênero e sexualidade
CP16 – Sociologia da estratificação e das desigualdades
CP17 – Educação e sociedade
CP18 – Ensino de sociologia
CP19 – Memória e sociedade
CP20 - Pensamento social
CP21 - Sociedade e universidade
CP22 - Sociologia da religião
CP23 - Sociologia da saúde
CP24 - Sociologia da violência
CP25 - Sociologia das profissões e ocupações
CP26 - Sociologia do esporte
CP27 - Sociologia do trabalho
CP28 - Sociologia urbana
CP29 - Biografia e sociedade

2. Grupos de Trabalho – GTs
A Diretoria da SBS convoca igualmente a comunidade de sociólogos e das ciências sociais
afins, para apresentação de propostas de constituição de Grupos de Trabalho (GTs), com temáticas
não contempladas pelos CPs.
Os Grupos de Trabalho têm por propósito fomentar e aprofundar a discussão em torno de
determinados eixos temáticos. Os GTs, junto com os CPs constituem parte fundamental da estrutura
do 20° Congresso da SBS. Eles permitem agregar pesquisadores de diferentes regiões e em
distintos estágios de suas carreiras que poderão submeter seus resumos a serem avaliados pelos
Coordenadores de cada GT, tendo três sessões de trabalho previstas para cada GT.
O 20º. Congresso receberá propostas de GT em duas modalidades:
a) GTs que se reuniram em congressos anteriores, mas que não se transformaram em CPs;
b) Proposta de novos GTs, com temáticas emergentes ligadas às mudanças experimentadas
pela sociedade contemporânea, bem como desafios teórico-metodológicos com que se defrontam os
sociólogos na atualidade, desde que não estejam contemplados nos GTs anteriores e nos CPs. Em
ambas modalidades eles serão analisados a partir do mérito científico. Serão aceitos até cinco
propostas de novos GTs.
Em relação às propostas de novos GTs, caso o número de resumos de trabalhos inscritos seja
insuficiente para a edição de três sessões de discussão, estes poderão ser cancelados ou aglutinados
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em outros GTs de temática aproximada. Todos os resumos de trabalhos inscritos, porém, serão reenviados para outros GTs ou para a Sessão de Temas livres.
Envio de propostas pelos Grupos de Trabalho - GTs
As propostas de GT devem ser feitas contendo os seguintes itens:
a)

Título do GT;

b) Nome completo dos coordenadores, filiação institucional e titulação acadêmica dos
proponentes. A proposta deverá ter dois/duas coordenadores(as) e um(a) coordenador(a)
suplente de, pelo menos, duas unidades federativas diferentes.
c)

Resumo de até 1.000 caracteres;

d)

Resumo expandido de ate 6.000 caracteres;

O resumo expandido deve incluir justificativa, relevância da proposta, sub-temas, eventual
histórico em congressos anteriores da SBS e outras informações que forem consideradas relevantes.
O resumo menor é uma síntese de pontos relevantes da proposta geral.
Considerando o amadurecimento acadêmico da área de sociologia no país, os responsáveis
pela proposta de GT deverão ter a titulação de doutor, ser associados da SBS e estar em dia com
suas obrigações.
A seleção das propostas, dentro dos limites de infraestrutura tecnológica e com base nos
critérios de excelência, relevância, interesse científico e atualidade, será realizada pelo Comitê
Acadêmico do Congresso, eventualmente assessorado por consultores ad hoc, e ratificada pela
Diretoria da SBS. A possibilidade de fusão de propostas de GTs será considerada ao longo
do processo de avaliação. É vedada a apresentação de mais de uma proposta pelos(as)
mesmos(as) proponentes.
Os proponentes ficam cientes de que as informações dos GTs, caso necessário, poderão ser
utilizadas pela SBS para a fundamentação de projetos de apoio financeiro junto às agências de
financiamento e patrocinadores.

3 - Endereço para envio das propostas de CPs e de GTs
As propostas devem ser submetidas no sistema de gestão, no site do 2o Congresso da SBS.

4 - Regras de Financiamento e de Inscrição de Propostas
Regras de financiamento: a SBS não financiará as atividades de CPs e de GTs, considerando o
formato virtual, porém irá assegurar as condições tecnológicas e todos os demais serviços
referentes à organização de Anais, certificados, divulgação e demais atividades pertinentes ao
evento.
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A inscrição de propostas dos Comitês de Pesquisa (CPs) e dos Grupos de Trabalho (GTs) só
poderá ser feita por associados da SBS em dia com a Sociedade. O regulamento da SBS prevê que
70% dos participantes dos GTs e dos CPs devem ser associados com sua anuidade em dia.

5. Cronograma para os CPs e os GTs
Observação: Comissão Organizadora do 20 Congresso informa, no quadro abaixo, também
datas chave para a submissão de propostas de Mesas Redondas (MRS) e de resumos para
Sociólogos do Futuro (SFs)

ETAPA

PERÍODO

Inscrição online de propostas temáticas enviadas pelos
- 20 de setembro a 10 de novembro
Comitês de Pesquisa e pelos Grupos de Trabalho e
de 2020.
propostas de novos GTs para o 20º. Congresso.
Organização das propostas recebidas dos Comitês de
- 11 de novembro a 20 de
Pesquisa e análise das propostas recebidas pelos Grupos de
novembro de 2020
Trabalho.
Divulgação da lista de Comitês de Pesquisa e de Grupos de Trabalho
para o 20o Congresso Brasileiro de Sociologia e de novos GTs
aprovados.

- 21 de novembro de 2020

Inscrição online de resumos de trabalhos para os CPs e - 22 de novembro de 2020 a 15 de
GTs.
janeiro de 2021
Inscrição online de resumos para "Sociólogos do Futuro”.

- 22 de novembro de 2020 a 15 de
janeiro de 2021

Inscrição online para submissão de propostas de Mesas- - 10 de janeiro de 2021 a 15 de
Redondas (MR)
fevereiro de 2021
Comunicação das propostas de Mesas Redondas (MR)
- 8 de março de 2021
aprovadas
Comunicação
sobre
resumos
coordenadores de CPs, GTs e SFs.

aprovados

pelos

- 15 de fevereiro de 2021

Submissão de trabalhos completos para os CPs, GTs e SFs

- até dia 15 de maio de 2021

Divulgação da Programação dos CPs, GTs e SFs.

- 10 de junho de 2021
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Belém, 20 de setembro de 2020
Prof. Dr. Jacob Lima
Presidente da SBS
Profa. Dra. Edna Castro
Presidenta do Comitê Organizador do 20º. Congresso SBS
Profa. Dra. Edila Moura
Vice-Presidenta do Comitê Organizador do 20º. Congresso SBS
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