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MENSAGEM AOS ASSOCIADOS
CARAS ASSOCIADAS E CAROS ASSOCIADOS,

Desde a posse da nova diretoria da SBS em Outubro de 2007, a secretaria mudou-se
para a Universidade Federal de Rio de Janeiro, no IFCS, Largo São Francisco. As caixas
de documentação, que sempre acompanham o exercício da secretaria, chegaram ao Rio
e uma sala da SBS foi montada no local. O processo de transição é sempre complexo e
lento, e peço a compreensão de vocês. Se alguma correspondência não for respondida,
ao caso tenha algum problema, peço para entrar em contato com a secretaria.
Nestes primeiros meses de mandato a diretoria esteve envolvida em discussões a
respeito da reintrodução da Sociologia no Ensino Médio. Escrevemos para a Secretária
de Educação do Estado de São Paulo sobre nossa preocupação acerca da política de
introdução de sociologia no ensino médio (Uma cópia desta carta está disponível no sítio
da

SBS:

http://www.sbsociologia.com.br/downloads/carta_a_secretaria_de_educacao_sp.doc).

Também, estamos avaliando propostas sobre a reestruturação administrativa da
sociedade. Além disso, a diretoria desenvolveu a programação da SBS para o 60o
Congresso da SBPC a ser realizado em Campinas, entre os dias 13 e 18 de julho.
Os membros da diretoria ficaram consternados com a deportação de três jovens
pesquisadores em início de carreira pelas autoridades de imigração européia. A diretoria
manifestou

seu

apoio

à

Sociedade

Brasileira

http://www.sbsociologia.com.br/downloads/mocao_a_sbf.doc),

assim

de
como

Física
à

(

Associação

Brasileira de Ciência Política ( http://www.sbsociologia.com.br/downloads/mocao_a_abcp.doc).
Também uma carta sobre este mesmo assunto foi endereçada à diretoria da SBPC
(http://www.sbsociologia.com.br/downloads/carta_diretoria_sbpc.doc). Em setembro deste ano,
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vários jovens pesquisadores brasileiros vão começar a acrescentar uma dimensão
internacional às suas carreiras internacionais através de sua participação no Barcelona
Fórum, organizado pela ISA. Escrevi a respeito de nossa preocupação com relação à
questão das deportações para o Vice Presidente de Pesquisa da ISA e um dos
organizadores do Fórum, Prof. Arturo Rodriguez Morato. (Esta carta, assim como a
resposta

do

prof.

Arturo,

está

disponível

no

sítio

da

SBS

em:

http://www.sbsociologia.com.br/downloads/barcelona_forum.doc)
Um Comitê local, que será responsável pela organização do XIV Congresso Brasileiro de
Sociologia, está em processo de formação no Rio de Janeiro. Iniciamos o processo de
organização do XIV Congresso. Já estive no Rio, onde visitei o local do congresso,
encontrei professores do Campus da Praia Vermelha, assim como do campus do Largo
de São Francisco. Foram dois dias de reuniões, inclusive com a Presidente do XIV
Congresso Brasileiro de Sociologia, Profa. Gláucia Villas Boas; a Secretaria Geral da
SBS, Profa. Celi Scalon e o 1o Secretario Prof. Marco Aurélio Santana
Uma das preocupações da atual diretoria tem sido a de que a acelerada
internacionalização da economia, crescentes intercâmbios culturais e científicos e a
emergência de várias questões que requerem respostas de natureza supranacionais,
desafiam a SBS e nossa disciplina. Precisamos estabelecer diálogos com nossos colegas
nos outros grandes paises em desenvolvimento e introduzir reflexões de natureza
comparativa sobre os processos em curso. Precisamos também intensificar o intercâmbio
com nossos colegas no resto da América Latina.
Além disso, no plano nacional, A SBS tem que se aproximar cada vez mais aos seus
associados em todas as regiões do país, tornando visível o que há de melhor na nossa
ciência, ao mesmo tempo é necessário contribuir a abrir espaço para a emergência de
uma nova geração de sociólogos.
Tom Dwyer
Presidente

SBS RESENHAS
Já está em nosso sítio o terceiro número do caderno de resenhas da SBS.
Esta publicação da SBS tem o propósito de divulgar informações qualificadas sobre
trabalhos publicados em diferentes centros acadêmicos no Brasil e no exterior e convida
os leitores a submeterem suas resenhas à publicação para os próximos números. O SBS
resenha encontra-se já com 3 edições publicadas no sítio (www.sbsociologia.com.br),
servindo de referência importante na difusão de obras, nacionais ou estrangeiras,
produzidas no âmbito das ciências sociais. A iniciativa vem tendo boa receptividade na
comunidade acadêmica, considerando-se o fato de que as resenhas traduzem uma parte
significativa da produção intelectual contemporânea, além de serem acessíveis a um
público amplo.
O SBS Resenhas tem periodicidade semestral com inscrição ISSN 1981-2264 e
divulgação dos textos completos no sítio da SBS e disponíveis para download. O grande
desafio desse tipo de edição é a manutenção de colaboradores assíduos e diversificados
comprometidos com a idéia de tornar o caderno de resenhas representativo e atualizado.
Nesse sentido, estamos aceitando colaborações para o quarto número. Os trabalhos
podem ser enviados para sbsresenhas@yahoo.com.br. O envio pode ser feito até o final
de março de 2008. As normas para publicação, assim como critérios de avaliação das
contribuições também estão disponíveis no sítio da SBS na internet.
SBS RESENHAS N.3
SUMÁRIO
1. Uma Nova Visão Sobre Gino Germani e a Sociologia Latinoamericana
Antonio da Silveira Brasil Junior
2. Leituras e Ideais: Caminhos da Sociologia Alemã no Brasil
Bruno Sciberras de Carvalho
3. As Lutas das Feministas no Início do Século XX e as Manobras
do Estado no Sistema de Gênero
Celecina de Maria Veras Sales
4. Novos Paradigmas para a Sociologia: Derrocada do Social e
Surgimento do Cultural
Francisco Alencar Mota
5. Os Múltiplos Caminhos do Pensamento de Foucault
Luciane Cristina de Oliveira
6. O Dna Francês: Biossocialidade e Politização da Vida
Messias Moreira Basques Jr
7. Etnografia do Global: Efeitos de Exceção Gerados pelo
Neoliberalismo
Thais Aguiar
8. Do Resgate do Conceito de “Hegemonia”: Implicações Teóricas e
Políticas
Vivian Domínguez Ugá
9. Normas Para Publicação

O QUE VAI ACONTECER
1) Curso Intensivo de Metodologia Quantitativa 2008: na UFMG
23 de junho até 01 de Agosto.
Cepeqcs, Fapemig, Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Minas Gerais,
ANPOCS, Sociedade Brasileira de Sociologia, ABPC, ABEP e os programas de
Doutorados e Mestrados em Sociologia e Ciência Política da Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas da UFMG estão promovendo um programa de Metodologia
Quantitativa cujos cursos serão oferecidos de 23 de Junho a 01 de Agosto de 2008. Ele
é orientado para professores, pesquisadores e estudantes de pós-graduação em
Ciências Sociais, bem como profissionais de outras áreas, mas com formação
equivalente. O Programa Intensivo de Metodologia Quantitativa da UFMG constitui hoje
a mais alta referência nos estudos de Métodos Quantitativos no Brasil, condição
outorgada pela Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Ciências Sociais
– ANPOCS. O Programa celebrou convênio com a Universidade de Michigan
viabilizando o intercâmbio de professores entre estas universidades parceiras. Possui
também convênios com as Universidades de Cape Town e Petrozavodsk, através dos
quais se desenvolve o Survey da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Esta
vinculação internacional consolida definitivamente o Programa de Metodologia
Quantitativa da Universidade Federal de Minas Gerais, por onde já passaram cerca de
1200 alunos de todo o país. Professores de várias universidades brasileiras participam
deste programa, mantendo a tradição de estudos em Metodologia Quantitativa aplicada
às Ciências Sociais.
Inscrições até dia 17 de junho.
Para mais informações acesse o site: www.fafich.ufmg.br/~mq

2) I Seminário Nacional de Educação em Ciências Sociais Mediações para uma política de formação integrada e continuada
Campus da UFRN, Natal (RN)
De 16 a 18 de abril de 2008,
O objetivo deste Seminário é ampliar o debate sobre temas e assuntos focalizados tanto
em nível nacional como, em especial, nas universidades e rede de ensino público do
Nordeste e do Rio Grande do Norte, encaminhando propostas conjuntas para enfrentar os
problemas que afetam o ensino das Ciências Sociais, considerando e respeitando,
entretanto, a diversidade e especificidades dos contextos locais.
Terá como público, professores de Ciências Sociais (do Ensino Superior e Médio,
especialmente da rede pública), pesquisadores, coordenadores de curso de Ciências
Sociais, estudantes e profissionais das Ciências Sociais. Maiores informações:
dcs@cchla.ufrn.br e, em breve, no: www.sbsociologia.com.br.

3) X CONGRESSO LUSO-AFRO-BRASILEIRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
"Sociedades Desiguais e Paradigmas em Confronto"
Dias 10,11 e 12 de Dezembro 2008 na Universidade do Minho em Portugal
Tendo como base a diversidade e a complexidade da realidade social em sociedades
geográfica, histórica e sociologicamente diferenciadas como as lusófonas, o desafio que
se coloca ao X Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais será o de contribuir
para problematizar, analisar e aprofundar o conhecimento dessas realidades na actual
época de globalização, confrontar as diversas mundividências e paradigmas teóricos em
presença.
Os participantes poderão, numa base pluridisciplinar, contribuir com diagnósticos e
propostas no sentido de diminuir o fosso no desenvolvimento desigual e minorar os
problemas da pobreza no mundo, a fim de que classes e categorias sociais mais
desprovidas possam aceder a recursos básicos (vg. alimentação, habitação, emprego,
saúde, segurança social, escolaridade), realizar os direitos de cidadania e incrementar o
'desenvolvimento como liberdade', como empoderamento individual e colectivo,
designadamente nos espaços lusófonos.
Neste sentido a Comissão Organizadora vem convidá-lo/a(s) a participar, inscrevendo-se,
divulgando e colaborando de alguma forma para o êxito do congresso.
Para mais informações recomendamos uma visita a: www.xconglab.ics.uminho.pt

Contactos
Telefone
Morada
+351 253 60 42 80
Centro de Investigação em Ciências +351 253 60 42 12
Sociais
+351 253 60 46 95
Instituto de Ciências Sociais
Fax
Universidade do Minho
+351 253 60 46 97
Campus de Gualtar
E-mail
4710-057 Braga
xconglab@ics.uminho.pt
Site
Portugal
www.xconglab.ics.uminho.pt
4) LASA2009 – XXVIII INTERNATIONAL CONGRESS
Call for Papers -RETHINKING INEQUALITIES
June 11 – 14, 2009
Rio de Janeiro, Brazil
Latin America has long been known as the world region with the highest levels of
inequality, yet the degree and nature of inequalities vary across the domains of
economics, politics and culture, and they vary among countries. The struggle to overcome
inequalities has engendered social movements
for centuries, and today as in various moments in the past has motivated interventions by
policymakers. Many of these efforts have not been without impact, and their achievements
may be underestimated by scholars and citizens alike. Yet by all accounts the distribution

of assets and power remains fundamentally unequal even as the region undergoes
profound changes in its social and economic structures, political institutions and cultural
norms. Neither theory nor practice has grasped adequately the complexities of Latin
America’s inequalities or the factors that sustain or
undermine them over time. Understanding of inequalities requires insights from disciplines
across the social sciences and humanities, and demands attention to the circumstances
and strategies of the rich as well as the poor, of the privileged as well as the subaltern.
You are invited to submit a proposal for LASA2009 addressing the Congress theme and/or
any topics related to the program tracks listed below. A complete electronic copy of the
proposal, including requests for travel grants by proposers residing in Latin America or the
Caribbean, or requests for student travel grants, must be sent to the LASA Secretariat by
March 28, 2008. The deadline to submit proposals is March 28, 2008. Proposal forms and
instructions are available on the LASA website:
http://lasa.international.pitt.edu.
All proposals must be submitted by email to lasacong@pitt.edu. No submissions by
regular mail will be accepted. The Secretariat will send confirmation of the receipt of the
proposal via e-mail.
All participants will be required to pre-register for the Congress.
5) VI CONGRESSO PORTUGUÊS DE SOCIOLOGIA
25 a 28 de Junho
Universidade Nova de Lisboa
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Lisboa
O VI Congresso da APS intitulado Mundos Sociais: Saberes e Práticas,
visando salientar a diversidadede condições e experiências sociais, bem como de
percepções, representações e mundividências dos actores sociais colectivos e individuais,
acolhe, num horizonte pluriparadigmático, os diferentes olhares sociológicos que, na
busca de compreensão e explicação dos “mundos sociais”, ora convergem, ora se
demarcam ou até se confrontam. Espaço privilegiado para o debate de questões actuais a
nível global e sobretudo nacional e regional-local, o VI Congresso pretende prosseguir os
trilhos abertos pelas anteriores edições, que se revelaram momentos marcantes do ponto
de vista científico e profissional, social e político. O desenho do VI Congresso prevê, por
um lado, um conjunto de sessões plenárias e de conferências em que, a par de relevantes
contributos nacionais, é conferida uma maior expressão internacional. Por outro lado,
este evento proporciona intercâmbios e aproximações entre sociólogos/as que se
encontram em diferentes fases do seu percurso profissional e se repartem por vários
contextos de trabalho.
Maiores informações: http://www.aps.pt/

4) Society, Power and the Environment: Challenges for the 21st Century XIV
Congress of the South African Sociological Association
Stellenbosch, South Africa July 7-10, 2008
Submissions: March 28, 2008
Maiores informações:
http://www.sasaonline.org.za/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=62
5) I ENCONTRO DA REGIÃO NORTE DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE SOCIOLOGIA
(SBS) – AMAZÔNIA: EM BUSCA DE NOVAS ABORDAGENS
16/19 setembro de 2008
Instituto de Ciências Humanas e Letras (ICHL)
Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
É notório que a Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS) vem colaborando efetivamente
com o processo de institucionalização e legitimidade da sociologia como ciência no Brasil.
A Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS) possui uma pequena história – mas uma
história significativa. Desde o seu primeiro Congresso, em 1954, e o segundo, em 1962,
passando pela sua retomada na década de 80, a SBS tem contribuído, e muito, no
fortalecimento da sociologia como ciência. Ancorado na sua trajetória histórica, estamos
propondo a realização do I Encontro da Região Norte da Sociedade Brasileira de
Sociologia (SBS), com a proposta Amazônia: em busca de novas abordagens.
Nosso propósito intelectual é realizar – a partir da constatação da inexistência de pretenso
paradigma único no campo da investigação sociológica – o I Encontro da Região Norte
da Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS), apoiado na idéia/chave da inexorável
diversidade epistemológica do mundo, conforme compreensão de Boaventura de Sousa
Santos.
Em razão disso, o evento propõe alcançar pelos menos três objetivos: 1) propiciar o
encontro de parte da diversidade da produção sociológica do Brasil com a produção
sociológica da região Norte não deixando de considerar as singularidades da Amazônia, a
formação da inteligência local via os Programas de Pós-Graduação e a prática do ofício
do sociólogo nesse contexto; 2) proporcionar a interação/conexão da Sociedade Brasileira
de Sociologia (SBS) com as Universidades da região Norte – Universidades públicas e
gratuitas e Universidades públicas e privadas – criando e/ou recriando vínculos
institucionais mais sólidos consolidando a sociologia na Região; 3) refletir e propor
caminhos concretos com relação à implantação da Sociologia no Ensino Médio em razão
das necessidades dos Estados da Região Norte.

Programação (em construção):
Dia 16/09/08, 19h00min – Conferência de abertura: Amazônia – em busca de novas
abordagens;
Dia 17/09/08, 08h00min/12h00min – Mesa/redonda: A Amazônia e pensamento social
no Brasil (Sergio Miceli Pessôa de Barros, Renan Freitas Pinto, César Barreira, Nelson
Matos de Noronha e Marco Aurélio Coelho de Paiva);
Dia 17/09/08, 14h00min/18h00min – Grupos de Trabalhos – GTS;
Dia 17/09/08, 18h00min/19h00min – Mostra de Fotografias (Selda Vale da Costa);
Dia 17/09/08, 19h00min – Comunicação: Sociedade Brasileira de Sociologia: memória,
imaginação e futuro (Tom Dwyer).

Dia 18/09/08, 08h00min/12h00min – Mesa/redonda: Populações amazônicas e formas
de representação (Neide Esterci, Alfredo Wagner Berno de Almeida, Marilina C. Oliveira
Bessa Serra Pinto e Therezinha de Jesus Pinto Fraxe);
Dia 18/09/08, 14h00min/18h00min – Grupos de Trabalhos – GTS;
Dia 18/09/08, 18h00min/19h00min – Mostra cinematográfica (Selda Vale da Costa);
Dia 18/09/08, 19h00min – Comunicação: A sociologia no ensino médio: dilemas e
perspectivas (Ileizi Luciana Fiorelli Silva)
Dia 19/09/08, 08h00min/12h00min – Mesa/redonda: Sociedade meio ambiente e
trabalho (José Ricardo Garcia Pereira Ramalho, Maria Izabel de Medeiros Vale, Henrique
dos Santos Pereira e Antonio Carlos Witkoski);
Dia 19/09/08, 14h00min/18h00min – Grupos de Trabalhos – GTS;
Dia 19/09/08, 19h00min – Comunicação: A formação e o ofício do sociólogo hoje
(Associação dos Pós-Graduandos de Humanidades – APGH e Associação dos Cientistas
Sociais do Amazonas – ACISAM/Mediador Nelson Matos de Noronha).
6) ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIOLOGIA (ALAS)
A próxima reunião da ALAS vai acontecer em Buenos Aires em agosto de 2009 e os
eixos centrais da reunião são os seguintes: a) Depredação, recursos naturais e conflitos
ecológicos, b) Cidadania e democracia participativa, c) Novos cenários produtivos na
América Latina e d) Construção do conhecimento.
Até a realização da próxima ALAS haverá uma série de foros pré-alas em diversos
países, estando previsto um no Rio Grande do Sul e outro em Pernambuco. No que diz
respeito ao de Pernambuco, sua realização está prevista para a semana imediatamente
anterior à da ANPOCS. Sendo apenas um seminário preparatório teremos duas
conferências (os nomes aprovados foram o do Jaime Preciado como presidente da
instituição e de Silke Weber). Teremos quatro mesas redondas refletindo os quatro temas
do encontro maior e oito ou nove workshops.
___________________________________________________________________

ACONTECEU
1) CONGRESSO INDIANO DE SOCIOLOGIA DE 2007
Participação do presidente da SBS
O presidente da Sociedade Indiana de Sociologia (ISS) convidou o Presidente da
SBS a participar no ‘XXXIII All India Sociological Conference’ em Dharwad, no estado de
Karnataka entre os dias 29 de novembro e 1 de dezembro de 2007. Além da SBS, a
Associação de Sociologia da África do Sul (SASA) e a Associação Internacional de
Sociologia (ISA) estavam representadas.
Aproximadamente 1.300 sociólogos de todos os estados da Índia participaram no
congresso e também alguns convidados estrangeiros. Alguns dos sociólogos indianos
mais conhecidos internacionalmente estavam presentes.
Embora a sociologia indiana tem fortes referências a autores anglo-saxônicos,
também existe uma grande bibliografia nacional sobre problemas complexos que
desconhecemos. Os trabalhos de M. N. Srinivas, o mais importante sociólogo indiano,

sobretudo aqueles relacionados a processos de mudanças no sistema de castas, formam
um pano de fundo aos trabalhos de muitos sociólogos indianos.
O congresso foi organizado em moldes bastante parecidos aos Congressos
Brasileiros de Sociologia com conferências, mesas redondas (organizadas em apenas
quatro sessões plenárias) e 21 grupos de trabalho. Não havia nenhuma atividade
parecida a ‘sociólogos do futuro’ que tanto contribui a nossos congressos, nem havia minicursos.
A primeira vista as diferenças entre os dois países parecem fazer todo diálogo
parecer impossível. Porém, pude perceber que a Índia, certamente a sociedade mais
complexa do mundo, vive alguns processos que se aproximam aos processos vividos no
Brasil. Ao olhar a programação do congresso, percebe-se que temas tais como: sociologia
rural, ciência e tecnologia, desigualdade, políticas públicas, cidadania, educação, saúde,
trabalho, movimentos sociais, ciência e tecnologia são comuns a nossas duas sociologias.
Em muitos casos o contexto da discussão indiana faz com que o diálogo e o exercício de
comunicação intercultural seja muito complicado, porém necessário.
Nos GTs a questão da desigualdade social tinha uma posição de destaque, e entre
as desigualdades analisadas o sistema de castas foi um tema constante. O GT sobre
crime e criminalidade era o único que fazia referência ao tema da violência, porém apenas
em relação a violência contra a mulher! Alias, a questão de gênero é muito investigada.
Em vários GTs pesquisadores tratavam temas relacionados à globalização, modernização
e desenvolvimento. Através dos trabalhos dos colegas foi possível apreciar a natureza
multi-facetada da sociologia indiana, e a perplexidade diante dos processos de mudança
em curso, mudanças não apenas econômicas, mas também da estrutura social,
migrações internas e da cultura indiana. Como no Brasil é possível ver membros da
disciplina que trabalham privilegiando visões diferentes do papel da sociologia, para
alguns sociologia serve para denunciar a natureza e a as transformações em curso, para
outros para criticar e sugerir políticas públicas capazes de melhorar a vida em sociedade
e, também, uma sociologia de natureza mais científica.
Participei em uma mesa redonda 'International Colloquium - New Sociology:
Perspectives from the Global South'. Entre os interlocutores havia Peter Alexander (Vice
Presidente da SASA), T. K. Oommen (antigo presidente da ISA, e da ISS) e Michel
Wieviorka (presidente da ISA). A discussão foi extremamente rica. Havia diversos pontos
em comum entre as apresentações sul-africanas e brasileiras, entre os quais a novidade
do relacionamento diplomático triangular entre os paises reunidos no ‘Diálogo Índia –
Brasil
África
do
Sul
(Ibas)
(http://www.mre.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=438&Itemid=256) ,
e a necessidade de aprofundar os intercâmbios ‘sul – sul’, de modo a redefinir alguns dos
termos em quais se discute a ‘internacionalização da sociologia’.
Como conseqüência desta participação brasileira o Prof. P. K. B. Nayar,, presidente
da ISS, enviou uma proposta de acordo de cooperação entre ISS e SBS. Esta proposta,
nos mesmos moldes de um acordo assinado recentemente entre ISS e SASA, está
circulando entre os membros da diretoria, e deve ser incluída na pauta da assembléia
geral da SBS em Caxambu no mês de outubro.
NOTA
Em Panji, capital do estado de Goa, encontrei o sociólogo formado
pela UFRJ, Professor-Leitor do Ministério de Relações Exteriores, alocado no
Departamento de Sociologia da Universidade de Goa, Prof. Dilip Loundo. Ele conhece
bem a Índia e a sociologia indiana. Ver o livro co-organizado por ele: Loundo, D. e Misse,
M. 2003. Diálogos Tropicais: Brasil e Índia. Rio de Janeiro, Editora da UFRJ.

2) ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE SOCIOLOGIA (ALAS)
Na última reunião da ALAS foi eleita a seguinte diretoria :
Presidente- Jaime Preciado Coronado (México)
Vice presidente - Alberto Bialakovski (Argentina)
Integrantes do comité executivo - Maria Isabel Dominguez (Cuba), Paulo
Henrique Martins (Brasil), Jorge Rojas Hernández (Chile),
Coordenadores regionais - Julio Mejía (Perú) e Alberto Riella (Uruguai)
Secretário adjunto - Adriano Scribano (Argentina)
Comitê editorial - Silvia Lago (Argentina) e Eduardo Forero

(México)

3) Research Committee on Sociology of Education RC04
O RC reuniu-se em João Pessoa, Paraíba. entre os dias 19 e 22 de fevereiro de 2008 em
torno do tema Education, Globalization, and Citizenship. New perspectives on Sociology
of Education. Entre outros pesquisadores que participaram da reunião estava Michel
Wieviorka, presidente da ISA. Foram 931 trabalhos apresentados nos GTs. 1668 autores.
13 mesas temáticas de debates. 14 conferências realizadas. Dezenas de pôsteres
expostos. Intensa participação de todos. Feira de livros. Enfim, obteve pleno êxito a
Conferência Internacional.
Programação do evento
Tema central: Educação, Globalização e Cidadania: Novas Perspectivas da Sociologia
da Educação
Organização: Internacional Sociological Association (ISA) – Research Committee on
Sociology of Education, Universidade Federal da Paraíba – Centro de Educação
(Programa de Pós-graduação em Educação) e Universidade Lusófona – Observatório de
Políticas de Educação e de Contextos Educativos.
Objectivo: Proporcionar um amplo debate sobre o que chama a atenção dos cientistas e
da sociedade no momento presente em todo o mundo.
Grupos de trabalhos (comunicações):
GT1 – Reconfigurando o mundo da Educação: agenda neoliberal e espaços de
resistência
GT2 – Os novos modos de regulação das políticas educacionais: as tensões entre o local,
o nacional e o transnacional
GT3 – Educação, Cidadania e Identidade(s);
GT4 – Educação, migrações, direitos humanos e exclusão;
GT5 – A Governação da Educação: avaliação, accountibility e participação democrática;
GT6 – Escola-cidadã: pode a escola ser outra coisa? Relatos de vidas e experiências;
GT7 – Vida de Professor: trabalho docente e militantismo social;
GT8 – Universidades, Estado e Mercado. Para onde vamos?;
GT9 – Os outros territórios de educação e formação;
GT10 – Os movimentos sociais e a Educação;
GT11 – Problemas metodológicos no estudo das sociedades contemporâneas e das
instituições educacionais;
GT12 – A responsabilidade social dos cientistas: política, ciência e emancipação social

Sessões especiais:
SE1 – Paulo Freire: legado, actualidade e prospectiva;
SE2 – A Sociologia da Educação nas Américas: espaços e modos de cooperação.
http://www.socieduca-inter.org
___________________________________________________________________

Outras notícias
1) Concurso Público UFMT
Concurso Público UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO INSTITUTO DE
CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS (ICHS) DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA E
CIÊNCIA POLÍTICA Total de Vagas: 04. 1. Sociologia da Educação, Metodologia de
Ensino e Prática de Ensino de Sociologia, 02 Vagas - 40 Horas (DE) - 2. Teoria
Sociológica Contemporânea, 01 Vaga - 40 Horas / (DE) 3.Teoria Sociológica e
Metodologia Científica 01 Vaga - 40 Horas (DE). Calendário resumido: Inscrições: 31 de
março a 4 de abril (exceto sábado e domingo) Prova escrita: 05 de maio Prova didática:
07 de maio Resultado: 09 de maio Remuneração: Professor Adjunto I DE (Dedicação
Exclusiva): R$ 5.489,54 Informações sobre o Concurso e Edital: http://www.ufmt.br/ - linkconcursos EDITAL N.º 002. 2008. Informações sobre a vaga: (65)3615-8478 (matutino)
socip@cpd.ufmt.br

2) Divulgação de Abertura de Edital – UNICAMP,
Concurso para Pesquisador do NEPO-Unicamp, com perfil que inclua conhecimentos de
Geoprocessamento. Notem que o prazo de inscrições é curto por conta da legislação
eleitoral. ATENÇÃO AO PRAZO: As inscrições iniciaram-se no dia 17 de março, e vão
até 28 de março
www.nepo.unicamp.br
3) Concurso para uma vaga de pesquisador - UNICAMP
Estamos divulgando o edital recentemente publicado no DOESP para abertura de
concurso para uma vaga de pesquisador nível C (com doutorado) para o Núcleo de
Estudos de Gênero da Unicamp. As inscrições já estão abertas
Caso haja interesse veja a íntegra do edital em www.unicamp.br/pagu
4) Concurso para vaga de Teoria Sociológica - UFES
Concurso para professor em Teoria Sociológica – UFES Universidade Federal do Espírito
Santo, Departamento de Ciências Sociais. Inscrições até 15 de abril de 2008 Mais
informações: (27) 4009-2506

5) ISA International Laboratory for Ph.D. Students in Sociology and XI Fulbright
Summer School in the Humanities
Theme: Education and the Media
June 5 - 11, 2008
Moscow University, Russia
Prazo final para recebimento da documentação dos candidatos: 1 de abril de 2008
Maiores informações: http://www.isa-sociology.org/isa_lab.htm
6) Bolsa de pesquisa no Exterior
APPEL A CANDIDATURES 2008
BOURSES DE RECHERCHE DE LA VILLE DE PARIS POUR L’accueil DES
CHERCHEURS ETRANGERS DANS LES LABORATOIRES PUBLICS PARISIENS
(Paris intra muros) (Concerne les chercheurs étrangers n’étant pas déjà en France)
La ville de Paris reconduit en 2008 le programme de bourses d’accueil pour
chercheurs étrangers
Les dossiers complets doivent être retournés par courrier papier en quatre exemplaires
(Aucun dossier reçu par messagerie électronique ne sera examiné)
Date limite de réception des candidatures à l'adresse ci - dessous : 18 avril 2008
(Tout dossier parvenant après cette date ou incomplet ne sera pas examiné)
Date limite de réception des candidatures :
18 avril 2008
Communication des résultats
sur le site de la Ville
début juin 2008

:

Renseignements :
evelyne.gest@paris.fr
Pour télécharger le dossier :
www.paris.fr rubrique éducation
___________________________________________________________________

DIVULGUE A ENTIDADE
Novos associados
Basta acessar o nosso sítio

Se você já é associado, divulgue a informação para quem ainda não é. Existem
muitas razões para se associar, vejam o link ‘Entidade’ no www.sbsociologia.com.br.
Para se associar à SBS é necessário ter a titulação mínima de mestre em
sociologia ou área afim. É preciso, ainda, preencher o formulário eletrônico disponível em:
www.sbsociologia.com.br/ent_inscricao.asp, e seguir os procedimentos descritos.
___________________________________________________________________
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