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MENSAGEM AOS ASSOCIADOS
CARAS ASSOCIADAS E CAROS ASSOCIADOS,
O XIV Congresso Brasileiro de Sociologia – UFRJ-2009
Tive duas reuniões no Rio com os colegas do IFCS da UFRJ que formam a base da
organização e do planejamento do congresso. Entre os colegas que participaram nas
discussões estavam Glaucia Villas Bôas (presidente do congresso). Celi Scalon
(Secretara Geral da SBS), Marco Aurélio Santana (1o Secretario da SBS), Elisa Reis
(Membro do comitê cientifico da SBS), José Ricardo Ramalho (ex vice presidente da
SBS), Bila Sorj, Maria Lígia Barbosa e André Botelho
Data do congresso: última semana de julho de 2009, de 3ª a 6ª feira (28 a 31 de Julho).
Abertura organizada pelo IFCS, no largo São Francisco, no centro do Rio
Local do congresso - campus da UFRJ da Praia Vermelha
Tema: Sociologia: consensos e controvérsias
O congresso marca 60 anos da SBS e 70 anos dos cursos de Ciências Sociais da UFRJ.
O Congresso vai acontecer num ano de aniversários, então parece uma boa idéia pensar
nos conhecimentos consolidados e nos novos debates, bem como nos velhos que se
repetem.
O tema permite que cada GT, e algumas MRs possam estruturar debates, a respeito de
consensos e controvérsias científicas relacionadas à: democracia brasileira, cidadania,
miséria, às transformações das sociabilidades, teoria, violência, corrupção, arte, cultura,
globalização, dimensões sociológicas da economia brasileira para dar alguns exemplos.
Estes debates devem nos permitir fazer balanços e repensar a direção da disciplina. Além
disso, devem ajudar a situar e pensar a sua fragmentação.
A tradição da SBS tem sido, ao longo destes últimos anos, escolher um tema que
represente de um lado a instituição que está sediando o evento, e também seja um tema
significante do ponto de vista do movimento das idéias e/ ou responda às
responsabilidades da SBS de fazer avançar a pesquisa e o ensino da sociologia no país
e/ ou no mundo. Ou seja, pensamos que chegamos num tema que é a cara do
Departamento de Sociologia do IFCS- UFRJ e também tem um apelo à formação de uma
sociologia cada vez mais capaz de se exprimir em termos universais, resguardando suas
particularidades e ser mais relevante.

O Site da SBS
O site da SBS é um sucesso. No mês de maio ele recebeu mais de mil visitas por dia, e
2.500 páginas foram impressas por dia!
Infelizmente, junto com este sucesso vieram diversos ataques de hackers. Faz alguns
dias fomos obrigados a desativar o site porque sofremos um ataque que destruiu os links,
vários arquivos disponíveis para download foram substituídos por arquivos infectados,
bancos de dados foram danificados e mensagens foram deixadas no site. Contratamos
uma empresa de segurança de sistemas, e em breve o site deve voltar ao ar. Pedimos
desculpas a todos pelo inconveniente.
No dia 18 de agosto lançaremos noticias sobre o XIV Congresso Brasileiro de Sociologia
e continuaremos atualizando o site na medida em que recebermos notícias pertinentes de
nossos associados.
Gestão da SBS
A Secretaria Geral da SBS está funcionando no IFCS da UFRJ. Celi Scalon e Marco
Aurélio Santana decidiram empregar a Sra. Regina Vitorino. Dessa maneira, a secretaria
cuida de todos os assuntos não administrativos da SBS. O endereço eletrônico é
secretaria@sbsociologia.com.br. O horário de funcionamento da Secretaria Geral é as
segundas, quartas e sextas, entre 8h e 11h. O telefone é (21) 2224-8965 Ramal 215 e o
endereço completo: Largo de São Francisco de Paula, nº 01 sala 420- Rio de Janeiro Cep: 20.051-070.
A empresa Síntese Assessoria e Eventos (de propriedade de Camilo Flamarion) assume
a secretaria executiva da SBS. Ou seja, um contrato foi feito e a empresa é responsável
pelo apoio à gestão financeira e pela atualização da documentação da Sociedade com o
fisco, INSS, cartórios, contador, agências de fomento etc. A partir de agosto deste ano
esta mesma empresa assumirá a Coordenação Executiva do XIV Congresso Brasileiro de
Sociologia, e será responsável pela gestão das informações relacionadas ao evento.
Dois bolsistas na Unicamp são responsáveis pela atualização do site da SBS, e por
atividades
de
pesquisa
de
interesse
da
SBS.
Endereço
eletrônico:
presidência@sbsociologia.com.br
Anuidades
Gostaríamos que todos os associados pagassem suas anuidades!
Junto com o aumento do tamanho, da relevância e das responsabilidades da SBS vieram
aumentos de seus custos. O valor de nossa anuidade é menos que a metade das outras
sociedades científicas das Ciências Sociais, e gostaríamos de manter ela baixa, também
fazemos um grande esforço de praticar baixas taxas de inscrição nos Congressos
Brasileiros de Sociologia. Porém, este modelo de financiamento é frágil, para continuar a
operar a SBS tem que controlar bem seus gastos e os nossos associados têm que pagar
suas anuidades.
A secretaria geral é responsável por gerir as relações entre a SBS e seus associados,
assim como recebe a documentação daqueles que desejam se associar a SBS. Os
associados podem pagar suas anuidades on-line. Devido à destruição parcial de nosso

cadastro de associados pelo ataque dos hackers, o caminho é mais longo do que
normalmente. Basta enviar seu nome completo, endereço eletrônico e o número de seu
CPF para Regina Vitorino secretaria@sbsociologia.com.br. Ela devolverá seu nome de
usuário e uma senha. Depois você deve entrar na área ‘Somente Sócios” na
página www.sbsociologia.com.br e seguir os links indicados para pagar ou por boleto
bancário ou por cartão de crédito Visa
Próxima Assembléia da SBS
Durante o Congresso da SBPC na UNICAMP haverá uma Assembléia Extraordinária da
SBS. Ela acontecerá na Quarta-feira dia 16 de julho, no prédio do Ciclo Básico I - Sala CB
6 a partir das 18h30.
Pauta:
-

Informes gerais
Informes de comissões da SBS
Discussão da Questão da Regulamentação da Sociologia no Ensino Médio
Discussão de uma Proposta de Convênio entre SBS e a Indian Sociological
Association
- Outros assuntos

Tom Dwyer
Presidente

INFORMES SOBRE A SOCIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO E ATIVIDADES DA
COMISSÃO DE ENSINO DA SBS

Mas, à proporção que uma ciência se torna social, isto é, fácil de
ensinar, ela conquista bases objetivas.
Gaston Bachelard, La Formation de l’esprit scientifique, 1938.
O primeiro semestre de 2008 foi muito rico em atividades, eventos e fatos importantes no
processo de institucionalização da sociologia no ensino médio.
O Presidente da República, em exercício, José de Alencar, sancionou no dia 2 de junho a
lei que alterou o artigo 36 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB
(1996), deixando claro que a Filosofia e a Sociologia devem ser ensinadas como
disciplinas em todas as séries do Ensino Médio. O texto da LDB de 1996 não deixava isso
explícito e provocou diferentes interpretações que foram debatidas no Conselho Nacional,
nos Conselhos Estaduais, nas Secretarias de Estado de Educação, nos Sindicatos, nos
parlamentos, entre outros. Em julho de 2006, a Câmara de Educação Básica do Conselho
Nacional de Educação já havia aprovado uma mudança nas Diretrizes Curriculares

Nacionais do Ensino Médio-DCNEM, elaborando uma Resolução (no. 4/2006), com base
no Parecer sobre o ensino de Filosofia e de Sociologia redigido pelo professor Amaury
Moraes (USP), que determinou a inclusão dessas disciplinas nos currículos do Ensino
Médio, dando nova interpretação para o artigo 36 da LDB. Mesmo assim, alguns estados
questionaram a mudança das DCNEM e resistiram diante das novas orientações legais. A
sanção da lei que muda a LDB garante, então, a inclusão dessas disciplinas nos
currículos do ensino médio a partir de 2009.
O presidente da SBS, Tom Dwyer, esteve presente na cerimônia e destacou a
importância da participação da nossa entidade, que foi prestigiada pelo cerimonial. O
evento durou aproximadamente meia hora, tendo o pronunciamento do Ministro da
Educação, Fernando Haddad e do Presidente da República, em exercício, José de
Alencar. Ambos enfatizaram a importância da formação humanista para a cidadania.
Também se falou da necessidade de educar os jovens para permitir uma maior autonomia
na construção de suas subjetividades. O sociólogo César Callegari, do Conselho Nacional
de Educação ressaltou que a medida restabeleceu uma situação existente antes de 1971,
quando essas disciplinas foram excluídas dos currículos, permitindo a retomada dos seus
conteúdos no ensino médio.
Nos dias 17 e 18 de Abril, em Natal, a UFRN, a SBS e outras entidades, realizaram o I
Seminário Nacional de Educação em Ciências Sociais – ISNECS. Com extensa
programação voltada para os problemas e desafios gerados pela inclusão da sociologia
nos currículos da Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio). Assim, as diversas
Mesas trataram da produção de material didático, da formação inicial e continuada de
professores de sociologia, das reformas do sistema de educação, da educação no
contexto de mudanças da sociedade contemporânea, das metodologias e conteúdos da
sociologia nas escolas, análise de experiências da inclusão da disciplina nos vestibulares
da Universidade Federal de Uberlândia-UFU, da Universidade de Brasília -UnB e
Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN, as experiências de Laboratórios de
Ensino de Sociologia, entre outros temas correlatos. Destaca-se o empenho das
professoras Ana Laudelina Ferreira Gomes e Lore Fortes na organização do evento,
buscando a integração com a Secretaria de Estado de Educação do Rio Grande do Norte,
com os estudantes de graduação de Ciências Sociais e com as diferentes entidades
envolvidas no Seminário. No Relatório do ISNECS, disponível na página da SBS e da
UFRN, pode-se obter mais informações.
A Comissão de Ensino da SBS está elaborando uma proposta de Encontro Nacional de
Professores de sociologia do ensino médio para os dias que antecedem o XIV Congresso,
no Rio de Janeiro em 2009. Essa proposta foi indicada no XIII Congresso da SBS (Recife)
e na reunião com os coordenadores de cursos de ciências sociais na ANPOCS, em 2007.
Assim, a comissão tem articulado e/ou apoiado a organização de encontros estaduais que
poderão ocorrer no segundo semestre deste ano e no primeiro semestre de 2009, antes
do Encontro Nacional.
No Rio de Janeiro, a professora Anita Handifas, da Faculdade de Educação da UFRJ,
está organizando o I ENSOC- I Encontro Estadual de Ensino de Sociologia, nos dias 19 a
21 de Setembro. Será um encontro para dar voz aos professores de sociologia,
estimulando a reflexão e a troca de experiências.
Nos dias 16 a 19 de setembro ocorrerá o I Encontro da Região Norte da Sociedade
Brasileira de Sociologia (SBS), em Manaus-AM. Entre as várias temáticas abordadas,
figura a Sociologia no Ensino Médio. O evento está sendo coordenado pelo Prof. Dr.
Antonio Carlos Witkoski da UFAM.

Até final de julho teremos as datas dos outros estados, vários já indicaram a possibilidade
de realização desses encontros.
Com o empenho da diretoria da SBS, foi aprovada uma Mesa, com título A presença da
sociologia no currículo do ensino médio, na 60a. Reunião da SBPC e outra Mesa, no 32º.
Encontro Nacional da ANPOCS, com o título Ciência e ideologia na prática dos
professores de sociologia no Ensino Médio.
Publicações relativas à temática:
A professora Elizabeth Guimarães (UFU) e o professor Amaury Moraes (USP) estão
organizando um livro com as apresentações dos Grupos de Trabalhos e Mesas que
trataram da sociologia no ensino médio no XIII Congresso da Sociedade Brasileira de
Sociologia (Recife, 2007).
Até final de julho, circularão duas revistas com dossiês sobre a Sociologia no Ensino
Médio. A primeira será a Revista Mediações, da pós-graduação em Ciências Sociais da
UEL, com o título Ensino de Sociologia; a segunda, será a Revista CHRONOS, da UFRN,
com o título A Sociologia no Ensino Médio. Ambas deveriam ter sido concluídas em 2007,
sairão com essa data, mas só ficarão prontas a partir de julho do corrente ano.
Heloisa Martins e Ileizi Fiorelli Silva

INFORME SOBRE A COMISSÃO DE PESQUISA DA SBS
Foi formada uma Comissão de Pesquisa para avaliar os atuais Grupos de Pesquisa da
SBS e as questões relativas à pesquisa nesta Sociedade. Ela está composta por Ana
Maria Fernandes, Eliana Moreira, José Miguel Rasia e Pedro Célio A. Borges. A
Comissão já está trabalhando e deverá encaminhar sugestões no próximo Boletim.
Ana Maria Fernandes

IPEA INCENTIVA E FINANCIARÁ PESQUISAS SOBRE DESENVOLVIMENTO.
O Ipea convocou uma reunião com 10 Sociedades Científicas no dia 16-04 em Brasília. O
objetivo: o Ipea decidiu enfatizar pesquisas sobre questões de Desenvolvimento, pensar
o longo prazo,e fazê-lo em Redes de Gestão Pública do Conhecimento. Solicitou
sugestões de como elaborar esta Rede e de atividades conjuntas. Já foram organizadas
reuniões com:1- Secretarias Estaduais de Planejamento e de Pesquisas; 2- Associações
de Pesquisa e PG (Anpocs e Anpec); 3- Dez Associações Científicas e Profissionais
(SBS...); 4-Instituições de Pesquisa Institucionais de Representação de Interesses
(FIESP, DIEESE) e 5- Organismos internacionais.
Foram sugeridos: continuidade de apoio financeiro e participação em eventos
(Congressos); Financiamento de publicações, traduções, vídeos; Prêmios; chamadas
conjuntas para desenvolvimento de projetos, Sul-Sul, comparativos, interdisciplinares;
bolsas de estudo/pesquisa para PG. Foi solicitado que as Sociedades pensassem em
formas de organização da Rede e em temas conjuntos.
Observei que algumas sociedades já definem seus Eixos Estruturantes, ou temas mais
genéricos que orientam a pauta de discussão numa determinada gestão.

Na segunda reunião em 3-7 foram discutidos 3 itens. 1) Definição de áreas de interesse
comum no âmbito da questão do desenvolvimento:
- Meio ambiente: desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas, matriz energética;
- Ciência e Tecnologia: inovação tecnológica;
- Educação: educação tecnológica;
- Trabalho: informalidade, precarização;
- Demografia: cenários e projeções para médio e longo prazo;
- Política Social Constituição de 88 – avanços sociais e novos desafios.
O Ipea enviará o modelo de propostas de pesquisa e a Comissão de Pesquisa da SBS
divulgará os procedimentos. O prazo para envio de propostas será, provavelmente, final
de agosto.
2) foram propostos os Incentivos à Pesquisa. a) Um programa de bolsas para pesquisa
sobre o Desenvolvimento. Cada associação selecionará um bolsista e indicará ao Ipea.
Creio que a SBS deve aguardar um comunicado por escrito e divulgar os critérios para a
seleção em breve. b) Intercâmbio com Ipea, para participar de atividades da instituição
por tempo determinado (bolsa PNPD). Este item atenderia a demandas do próprio órgão.
c) Prêmios, que ficou para serem discutidos na próxima reunião, assim como o item
3) Eventos, seminários temáticos, 3 por ano, a partir de 2009, definição de temas. A
próxima reunião deverá ocorrer no final de agosto. 'Ana Maria Fernandes, coordenadora
da Comissão de Pesquisa da SBS e vice presidente da SBS foi designada pelo
Presidente para comparecer às duas reuniões.
Ana Maria Fernandes

SBS RESENHAS
Já está em nosso sítio o quarto 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 4 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.. As normas para publicação,
assim como critérios de avaliação das contribuições também estão disponíveis no sítio da
SBS na internet.
SBS RESENHAS N.4
SUMÁRIO
1. ASSISTÊNCIA À POBREZA E DEMOCRACIA: A CARIDADE PRIVADA E

A CARIDADE PÚBLICA EM ALEXIS DE TOCQUEVILLE
Anete B. L. Ivo
2. INOVAÇÕES
TECNOLÓGICAS, ESTADO E BEM-ESTAR SOCIAL
Daniel Gustavo Mocelin
3. MARIÁTEGUI: UM OLHAR MARXISTA SOBRE EDUCAÇÃO
Diogo Valença de Azevedo Costa4. VELHICE:
4.IDENTIDADE E EXPERIÊNCIA
Domingos Sávio Cordeiro
5. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA BRASILEIRA: ANÁLISE DE CONJUNTURA
Fábio Alves Ferreira
6. HORIZONTES DA SOCIOLOGIA NA AMÉRICA LATINA NO
SÉCULOXXI: APROXIMAÇÕES E TENDÊNCIAS
Francisco Alencar Mota
7. SOCIABILIDADES E MAÇONARIAS NA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
Marcos José Diniz Silva
8. “TAMBÉM ESTE É UM DOS LUGARES OBSCUROS DA TERRA”:
TRABALHODE CAMPO EM CONTEXTOS METROPOLITANOS
Maria Paula Jacinto Cordeiro
9. NORMAS PARA PUBLICAÇÃO

O QUE VAI ACONTECER
1) SBS na SBPC
A SBS enviou uma proposta a diretoria da SBPC, para participação no 60o Congresso da
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que se realizará na UNICAMP,
na próxima semana. A diretoria da SBPC a aprovou na íntegra. Ela está disposta em: 2
conferencias, 2 mini-cursos, 6 simpósios e 1 reunião
TERÇA-FEIRA, 15
Conferências – das 10h30 às 12h00
SBPC: 60 ANOS DE CONTRIBUIÇÕES AO AVANÇO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA
NO BRASIL
Centro de Convenções - Ginásio - Auditório 2
Conferencista: Ana Maria Fernandes (UnB)

Apresentador: Lauro Morhy (SBPC)
Simpósios - das 14h00 às 16h00
MUDANÇA CULTURAL NO CONSUMO DE ENERGIA E SUSTENTABILIDADE
SBS
Ciclo Básico I - Sala CB 1
Coordenador: José Vicente Tavares dos Santos (UFRGS)
Participantes: José Armando Valente (UNICAMP), Belmira Amélia de Barros Oliveira
Bueno (USP)
Simpósios - das 16h15 às 18h15
TRABALHO E SOCIEDADE NO BRASIL CONTEMPORÂNEO
SBS
Ciclo Básico I - Sala CB 1
Coordenador: Marco Aurélio Santana (SBS, UFRJ)
Participantes: José Dari Krein (Unicamp), Ruy Braga (USP)
QUARTA-FEIRA, 16
Assembléia - das 18h30 às 20h30
ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE SOCIOLOGIA
SBS
Ciclo Básico I - Sala CB 6
Coordenador: Tom Dwyer (UNICAMP)
QUINTA-FEIRA, 17
Conferências - das 10h30 às 12h00
ENERGIA, AMBIENTE, TECNOLOGIA - TENSÕES E DESENCONTROS ENTRE AS
METAS DA CIÊNCIA E AS DO HOMEM COMUM
SBS
Ciclo Básico II - Sala PB 15
Conferencista: José de Souza Martins (USP)
Simpósios – das 14h00 às 16h00
A INTERNACIONALIZAÇÃO DAS CIÊNCIAS SOCIAIS
SBS e ABCP
Ciclo Básico I - Sala CB 1
Coordenador: Tom Dwyer (UNICAMP)
Participantes: Maria Hermínia Tavares de Almeida (USP), Roberto Kant de Lima (UFF)
Simpósios - das 16h15 às 18h15
DO CRIME À PUNIÇÃO: ESTUDOS SOCIOLÓGICOS SOBRE CRIMES NO FLUXO DO
SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL
SBS
Ciclo Básico I - Sala CB 1
Coordenador: Sérgio Adorno (USP)
Participantes: Joana Vargas (UFMG), Michel Misse (UFRJ)

Mesas-Redondas - das 16h15 às 18h15
A PRESENÇA DA SOCIOLOGIA NO CURRÍCULO DE ENSINO MÉDIO: CIÊNCIA E
CONSCIÊNCIA
SBS
Ciclo Básico I - Sala CB 2
Coordenador: Amaury Cesar Moraes (USP)
Participantes: Ileizi Fiorelli Silva (UEL), Aparecida Neri de Souza (UNICAMP)
Minicursos
Dias 15, 16,17 e 18 - das 08h30 às 10h00
MC-38 - ANÁLISE QUALITATIVA DE TEXTO, SOM E IMAGEM COM O PROGRAMA
NVIVO 8
SBS
IC - prédio IC-3, sala 304
Responsável: Alex Niche Teixeira (UFRGS)
MC-39 - INTRODUÇÃO À ANÁLISE DE DADOS NAS CIÊNCIAS SOCIAIS COM O USO
DO SOFTWARE SPSS
SBS
IFCH - prédio dos professores, NIFCH
Responsável: Clécio da Silva Ferreira (UNICAMP)
2) I Encontro Estadual de Ensino de Sociologia
Ensino de Sociologia: conteúdos, metodologias e práticas pedagógicas para a formação
dos alunos do Ensino Médio
REALIZAÇÃO
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro de Filosofia e Ciências Humanas
Faculdade de Educação
19, 20 e 21 de setembro de 2008
FACULDADE DE EDUCAÇÃO/UFRJ
Av. Pasteur, 250 - fds, Praia Vermelha
APRESENTAÇÃO
O I Encontro Estadual de Ensino de Sociologia tem o papel de estimular a reflexão e o
debate entre os profissionais que atuam no ensino de Sociologia nas escolas de
Educação Básica. A nova legislação educacional torna obrigatória a Sociologia como
componente curricular em todas as escolas de Ensino Médio do país. Esse novo contexto
faz crescer a demanda de um contingente de professores e de pesquisadores desejosos
de um espaço acadêmico-científico para a troca de experiências didáticas e de
visibilidade às pesquisas existentes sobre o ensino e a formação do professor de
Sociologia

TEMA DO EVENTO
Ensino de Sociologia: conteúdos, metodologias e práticas pedagógicas para a formação
dos alunos do Ensino Médio
OBJETIVOS
• Promover o intercâmbio entre pesquisadores da área;
• Fortalecer os vínculos entre pesquisadores e professores interessados no ensino de
Sociologia em todo o estado;
• Atualizar professores em torno das contribuições recentes da pesquisa em ensino
de Sociologia;
• Aprofundar o intercâmbio entre a Universidade e as escolas de Educação Básica;
• Contribuir para a melhoria do ensino de Sociologia no Ensino Médio.
• Oferecer subsídios teórico-práticos para a prática docente em Sociologia.
PROGRAMAÇÃO
6ª feira (19/09/08)
14:00 às 16:00 horas: entrega de material
16:30 às 18:30 horas: Conferência de Abertura
Mesa-Redonda I: Os desafios para a implantação
da Sociologia na Educação Básica
Palestrantes: Prof. Adriano Giglio (FAETEC), Prof.
Amaury César Moraes (USP), Prof. César Callegari
(CNE).
19:00 às 20:00 horas: Atividade Cultural
Sábado (20/09/08)
9:00 às 12:00 horas: Mesa-Redonda II
Fundamentos e metodologias do ensino de
Sociologia na Educação Básica
Palestrantes: Profª. Ileizi Luciana Fiorelli Silva
(UEL), Profª. Janecleide de Moura Aguiar (Colégio
Pedro II), Prof. Flavio Marques Sarandy (FAIVI)
12:00 às 14:00 horas: almoço
14:00 às 17:00 horas: Comunicações Orais (GTs)
17:00 às 18:00 horas: Apresentação de Pôster
Domingo (21/09/08)
9:00 às 12:00 horas: Mesa-Redonda III
A formação de professores para o ensino de
Sociologia
Palestrantes: Profª. Ana Maria Monteiro (UFRJ),
Profª. Anita Handfas (UFRJ), Prof. Rogério Mendes
(CAP-UERJ)
12:00 às 14:00 horas: almoço
1400 às 17:00 horas: Plenária Final (síntese dos
Gts)

DINÂMICA DO ENCONTRO
Mesas-Redondas Os palestrantes convidados debaterão os aspectos envolvidos nas
decisões sobre 'o quê' e 'como' ensinar Sociologia, além de uma reflexão acerca da
formação e da prática pedagógica do professor de Sociologia do Ensino
Médio.
GTs Serão aceitos trabalhos dos professores de Sociologia que atuam nas escolas de
Educação Básica e poderão apresentar seus relatos de experiências e de elaboração de
materiais e recursos didáticos. Os pesquisadores interessados também poderão
apresentar trabalhos como resultados de suas pesquisas. Todos os trabalhos deverão
inserir-se nos seguintes eixos temáticos:
1) História do ensino de Sociologia e marcos regulatórios;
2) Fundamentos e metodologia do ensino de Sociologia na educação básica;
3) A formação de professores para o ensino de Sociologia.
Pôster Os alunos de graduação e licenciandos
poderão apresentar trabalhos que relatem suas
experiências na Prática de Ensino de Ciências
Sociais.
Inscrições
Participantes: de 26/06 a 19/09
Submissão de trabalhos: de 26/06 a 26/08
Resultado da seleção de trabalhos: 05/09
Valores
Estudantes R$ 5,00
Professores da Educação Básica R$ 10,00
Demais Professores e Pesquisadores R$ 20,00
Serão conferidos certificados aos participantes que se
inscreverem e aos que apresentarem trabalhos e poster.
INSCRIÇÕES
http://www.ieees.fe.ufrj.br
INFORMAÇÕES
ensocrj@yahoo.com.br
(21) 38735162/38735144

3) Projeto de Extensão - 5° Seminário de Sociologia no Ensino Médio Sociedade e
Educação
Justificativa
O 5° Seminário de Sociologia no Ensino Médio: Sociedade e Educação, dá continuidade
às atividades desenvolvidas pelo Departamento de Ciências Sociais (DCS) em prol da
difusão da sociologia no ensino médio. Trata-se de um evento importante no momento em
que a disciplina se encontra efetivamente incluída no ensino médio. A reinserção da
sociologia, em caráter oficial, passados 37 anos, se reveste de significados vários,
principalmente se considerarmos o que determina a LDB quanto à relação entre trabalho
e cidadania, na preparação dos estudantes do ensino médio para o exercício da
cidadania.
A intermitência com que a disciplina tem se feito presente no ensino médio, ao longo do
tempo, é um obstáculo para a constituição de uma cultura disciplinar. Os conteúdos
programáticos e livros didáticos apresentam a tendência à dispersão e fragmentação. Mas
o que na aparência é um caráter negativo adquire positividade na medida em que as
Orientações Curriculares Nacionais (OCNs) de Sociologia se encaminham no sentido da
produção do conhecimento a partir da produção dos alunos e professores. Isso significa
que os professores que ministram a disciplina têm relativa autonomia e responsabilidade
para definirem, junto com seus alunos, o conteúdo programático, os procedimentos
didático-metodológicos e as formas de avaliação. Isso exige, conseqüentemente, uma
constante qualificação dos professores, uma vez que a sociedade contemporânea, em
sua complexidade, necessita de contínuas investigações e explicações acerca de sua
realidade.
Ao mesmo tempo, o seminário tem se constituído em um importante momento para a
formação complementar dos alunos que cursam a licenciatura em ciências sociais. A
experiência acumulada pelos seminários precedentes tem possibilitado um contínuo
aprimoramento dos seminários subseqüentes. Com efeito, os três primeiros seminários se
orientaram no sentido de dar visibilidade às ações levadas a termo pelo DCS para
divulgar a sociologia no ensino médio, atestando a importância e a necessidade da sua
presença nessa modalidade de ensino. Os eventos foram de curta duração, compostos
principalmente por palestras que procuravam avançar o debate sobre a reinserção da
sociologia no ensino médio.
O 4º Seminário de Sociologia no Ensino Médio: orientações curriculares e alternativas
metodológicas, realizado nos dias 29 e 30 de novembro de 2007, foi importante para a
continuidade deste projeto. Com efeito, sua estruturação em Mesas-Redondas e relatos
de experiência possibilitou um amplo debate acerca do momento vivenciado pela
sociologia no ensino médio. A participação de professores da rede pública e seus relatos
das experiências do trabalho com a disciplina, tanto quanto os relatos dos estagiários da
licenciatura, permitiram um acúmulo do conhecimento sobre os desafios e avanços
decorrentes deste contexto singular. A avaliação final do seminário e as respostas dos
participantes apontaram para o caminho de uma reestruturação do seminário, de forma a
torná-lo, ao mesmo tempo, mais participativo e mais acadêmico.
Mais participativo no sentido de que se faz necessário incorporar ao seu público-alvo, de
maneira mais efetiva, os docentes do ensino médio que ministram a disciplina. Os
professores que se fizeram presentes naquela oportunidade registraram, em suas
avaliações sobre o seminário, a importância do evento do ponto de vista formativo e a

necessidade de que estejam contemplados no mesmo. Para fazer frente a essas
questões, a Comissão Organizadora do seminário pretende realizar uma divulgação
ampla e prolongada, envolvendo neste trabalho a Secretaria de Estado da Educação, o
Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego) e o Sindicato dos
Professores (Sinpro). A colaboração dessas instituições é fundamental para garantir um
envolvimento maior dos professores do ensino médio. O apoio institucional é fundamental
para que os professores se sintam estimulados a participarem do evento. Além disso, o
trabalho de organização do seminário conta com a participação do Grupo de Estudos de
Sociologia no Ensino Médio (GESEM). Trata-se de um coletivo formado por licenciados e
licenciandos de ciências sociais, envolvidos diretamente com a questão da sociologia nas
salas de aula e que se encontra em fase de reestruturação, visando uma participação
mais efetiva no processo de reinserção da disciplina.
Do ponto de vista acadêmico, o seminário passa por uma reestruturação visando à
construção de uma identidade, um perfil que lhe permita ter um caráter formativo e, ao
mesmo tempo, de troca de experiências, vivências sobre a sala de aula, e, nela, a
sociologia enquanto disciplina. Assim, a participação de comunicações e relatos de
experiência ganha mais espaço, bem como o desenvolvimento de atividades lúdicoculturais, aspecto importante no processo formativo no ensino médio.
O seminário se reestrutura qualitativamente, na busca de um perfil mais acadêmico, mas
também mais profissional, equilibrando a investigação teórica e a atividade prática. As
sessões temáticas permitirão que os resultados de pesquisa em andamento ou
concluídas, e que têm vinculação com o tema do seminário, possam ser apresentadas
para um público interessado na apropriação de novos conhecimentos. Por sua vez, os
relatos de experiência proporcionam o diálogo entre os professores, a troca de
informações sobre suas práticas pedagógicas e também com interesse para os
licenciandos em Ciências Sociais, que futuramente serão incorporados ao corpo docente
de ensino médio.
As conferências – de abertura e de encerramento – pretendem, no plano teórico, oferecer
reflexões sobre aspectos referentes ao tema do seminário. Pensar a educação enquanto
um processo privilegiado de socialização é um desafio cada vez maior para a sociologia,
além de manter no horizonte de suas preocupações um objeto de análise cuja presença,
enquanto campo de investigação da sociologia, se faz presente desde a constituição
desta ciência.
Este seminário tem por objetivo ampliar o debate sobre a sociologia enquanto disciplina
do ensino médio. Para tanto, pretende oferecer momentos de reflexão sobre a relação
entre educação e sociedade, proporcionando aos professores de ensino médio envolvidos
com a disciplina e aos alunos da licenciatura em ciências sociais da UFG, a possibilidade
de troca de experiências e qualificação para enfrentar as atividades cotidianas da
disciplina.

ESTRUTURA DA PROGRAMAÇÃO
dia

03
set.
2008

horário
8:00h – 9:00h
8:20h – 9:00h
9:00h – 9:30h
9:30h – 11:30h
13:30h – 15:40h
16:00h – 1700h
17:00h – 18:30h

04
Set.
2008

9:00h – 11:30h
13:30h – 16:00h
16:00h – 18:30h

05
Set.
2008

9:00h – 11:30h
13:30h – 15:40h
17:00h – 18:30h

atividade
Credenciamento
Atividade cultural
Solenidade de abertura
Conferência de abertura
Sessão Temática 1: instituições sociais e socialização
Sessão Temática 2: gerações e sociabilidades
Relatos de Experiência 1
Atividades lúdico-culturais
Mesa-Redonda 1: procedimentos didáticos e metodológicos na sala de
aula: cinema, literatura, museu
Mesa-Redonda 2: a sociologia no ensino médio: um olhar a partir da
docência
Atividades lúdico-culturais
Conferências de encerramento
Sessão Temática 3: direitos humanos e cidadania
Sessão Temática 4: trabalho e educação
Atividades lúdico-cultuais

CONFERÊNCIAS
Conferência de Abertura:
Tema: Sociedade e Educação
Conferência de Encerramento:
Tema: Experiências Escolares de Resistência
MESAS-REDONDAS (MR):
MR 1: procedimentos didáticos e metodológicos na sala de aula: cinema, literatura,
museu
MR 2: a sociologia no ensino médio: um olhar a partir da docência
SESSÃO TEMÁTICA (ST):
ST 1: Instituições sociais e socialização
Ementa: socialização e instituições sociais e reprodução social. O processo de
socialização na sociedade contemporânea. Escola, cultura e socialização.
ST 2: Gerações e sociabilidades
Ementa: Educação, mudança social e gerações. O estudo sociológico das gerações.
Infância, juventude, terceira idade e mudança social. As dimensões culturais
presentes nas relações inter-geracionais. Práticas culturais e formas de
sociabilidade.
ST 3: Direitos humanos e cidadania
Ementa: A cidadania como expressão e afirmação dos direitos humanos. Direitos
humanos, cidadania e participação política. Os direitos civis, políticos e sociais. A
universalização dos direitos humanos
ST 4: Trabalho e educação
Ementa: A educação e a reprodução das relações sociais. Educação, conflito,
disciplina e de controle social. Políticas públicas de educação. A sociologia na sala

de aula. Educação e processos culturais. Trabalho e educação. As novas
tecnologias e o mundo do trabalho.
RELATOS DE EXPERIÊNCIA (RE)
Ementa: Relato de atividades desenvolvidas na sala de aula com a disciplina sociologia,
observando os aspectos teóricos, metodológicos, didáticos e pedagógicos.
ATIVIDADES LÚDICO-CULTURAIS
Prazos
Prazos para submissão de trabalhos ao 5º Seminário:
– Envio de resumos: 20 de julho
– Aceite dos trabalhos: 08 de agosto
– Envio de trabalhos: 29 de agosto
Valores
Valor das inscrições:
– estudantes de ciências sociais: R$ 10,00
– professores de ensino médio: R$ 20,00
– demais participantes: R$ 30,00
4) 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).
5) VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología del
Trabajo
Convocatoria
La Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo, la Asociación Mexicana de
Estudios del Trabajo, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Nacional
Autónoma de México, El Colegio de México, La Asociación Argentina de Especialistas de
Estudios del Trabajo, El Colegio de la Frontera, El Colegio de Sonora, La Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, el CIESAS, la Universidad Autónoma de Yucatán,
el Colegio de Tlaxcala, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Autónoma
de Puebla, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la Red Colombiana de
Estudios del Trabajo, la Escuela Nacional Sindical (Medellín, Colombia) y La Asociación
Brasileña de Estudios del Trabajo convocan al VI Congreso Latinoamericano de Estudios

del Trabajo a realizarse en la ciudad de México de la noche del 19 a la noche del 22 de
mayo de 2009.
Estructura del congreso: el congreso constará de mesas redondas magistrales, mesas
temáticas, presentaciones de libros, posters y revistas, y mesas especiales.
Programa:
Martes 19 de mayo
7:00 horas: Inauguración (OIT, Rector de la UAM, Mensaje de la Presidencia de ALAST).
Cóctel de bienvenida.
Miércoles 20 de Mayo
9:00 - 10:30 horas: Mesas redondas magistrales paralelas.
A. ¿Trabajo y Sociedad del Conocimiento? (Frédéric Lesemann, U. de Quebec).
B. ¿Post-neoliberalismo en América Latina? (Emir Sader, Presidente Ejecutivo de
CLACSO; Marta Novick, Subsecretaría del Trabajo de Argentina; Héctor Lucena, director
de RELET).
10:30 - 13:30 horas: Mesas temáticas paralelas.
15:00 - 16:30 horas: Mesas redondas magistrales paralelas:
A. El Trabajo en América Latina visto desde los Estados Unidos (Dan Cornfield,
Director de Work and Occupations; María Lorena Cook, Cornell University).
B. Los Nuevos Retos del Mercado de Trabajo en América Latina: precariedad,
exclusión, inestabilidad (Orlandina de Oliveira, Colegio de México; María Elena
Valenzuela, OIT, Marcio Pochmann, Unicamp, Brasil).
16:30 - 19:30 horas: Mesas temáticas paralelas.
20:00 Horas: Presentación paralela de libros. Eventos especiales: presentación de la
revista inglesa, Work, Employment and Society, de la revista RELET y Sociología del
Trabajo.
Jueves 21 de Mayo
9:00 - 10:30 horas: Mesas redondas magistrales:
A.

Antiguos y Nuevos Trabajos ¿Hacia un concepto ampliado de Trabajo?
(Juan José Castillo, U. Complutense de Madrid; Enrique de la Garza, UAM;
Alberto Bialokosky, U. de Buenos Aires).

B.

El Trabajo en América Latina visto desde Europa (Helena Hirata, CNRS,
Francia; Rainer Dombois, U. de Bremen, Alemania; y Helen Rainbird, U. de
Birmingham, Inglaterra).

12:30 - 13:30 horas: Mesas temáticas paralelas.

15:00 - 16:30: Mesas redondas magistrales:
A. Nuevos Modelos de Desarrollo, Mercados de Trabajo y Procesos Productivos
(Terrence Mcdonough, Universidad Nacional de Irlanda; Mario Cimoli, CEPAL;
Yannick Lung, Universite de Bordeaux , Francia).
B. Economic and Cultural History in the Study of Business and Entrepreneurs
(David Sicilia, U. de Maryland).
16:30 - 19:30 horas: Mesas temáticas paralelas.
20:00 horas: Asamblea de ALAST: nombramiento de la directiva y sede del siguiente
congreso.
Viernes 22 de Mayo
9:00 -10:00 horas: Conferencia magistral: La difícil relación entre economía y sociología
económica (Arnoldo Bagnasco, U. de Turín, Italia).
10:00 – 14:00 horas: Mesas temáticas paralelas.
15: 00 – 20:00 horas: Mesas temáticas paralelas.
20:00 horas: Clausura, toma de posesión de la nueva directiva y baile.
Reglas de presentación de ponencias en las mesas temáticas
Podrán presentar ponencia (sólo una por persona) los investigadores, profesores o
estudiantes de postgrado, de cualquier nacionalidad o Institución, que estudien cualquier
tema laboral sobre América Latina.
Los interesados en presentar ponencia deberán enviar un abstract de 500
caracteres y un currículum de 300 en forma simultánea al correo del comité organizador
(alst@xanum.uam.mx) y a los coordinadores de su mesa temática a más tardar el primero
de septiembre del 2008.
Los coordinadores de cada mesa temática comunicarán a más tardar el primero de
octubre de 2008 la aceptación de las propuestas. Los textos definitivos de las ponencias
deberán enviarse a las direcciones de internet mencionadas a más tardar el 28 de febrero
de 2009. Sólo se incluirán en el programa del congreso las ponencias aceptadas y que
hayan enviado oportunamente el texto completo.
Los ponentes aceptados deberán registrarse como miembros de ALAST y al
congreso pagando las cuotas respectivas (posteriormente se darán las instrucciones de
cómo registrarse y el envío de las cuotas respectivas).
La extensión máxima de las ponencias deberá ser de 40 000 caracteres,
presentadas a espacio de 1.5, tamaño de letra 12, con cuadros, gráficas y figuras
integrados en el texto en Word, todo en blanco y negro.

Los Abstracts, ponencias y presentaciones podrán ser en español o portugués,
inglés o francés, en todos los casos deberá enviarse un abstract en español.
Mesas temáticas y sus responsables
En su caso, los coordinadores de mesa podrán estratificar las ponencias aceptadas por
género, generación, etnia, nación, etc.

1. Reestructuración productiva, clusters (Jorge Carrillo: carrillo@colef.mx y
María E. de la O: mdelao@megared.net.mx).
2. Relaciones Laborales (Consuelo Iranzo: consuelo.iranzo@gmail.com y Cecilia
Senen: csenen@mail.retina.ar ).
3. Cultura, Subjetividad y Trabajo (Luz Gabriela Arango: luzga@cable.net.co y
Raul Nieto: rnc@xanum.uam.mx).
4. Sindicatos

y

Movimientos

de

los

Trabajadores

(Alfonso

Bouzas:

bouzas@servidor.unam.mx y Marco Santana: msantana@bridge.com.br).
5. Innovación Tecnológica (Daniel Villavicencio: vcdh3758@correo.xoc.uam.mx
y Mónica Casalet: casalet@flacso.edu.mx).
6. Mercados de Trabajo (Didimo Castillo: didimo99@prodigy.net.mx y Rosalba
Todaro: rtodaro@vtr.net).
7. Competencias Laborales, Educación y Aprendizaje (Alfredo Hualde:
ahualde@colef.mx ).
8. Legislación Laboral y Nuevas Formas de Regulación (Marcos Supervielle:
msupervielle@gmail.com y Graciela Bensusán: bensusan@flacso.edu.mx ).
9. Empresas y Empresarios (Marcela Hernández: mahernan6@gmail.com y
Carlos Dávila: cdl@adm.uniandes.edu.co).
10. Organización y Trabajo (Luis Montaño: lmh@xanum.uam.mx y Oscar
Contreras: ocontre@colson.edu.mx).
11. Migración y Trabajo (Fernando Herrera:

ffhl19@yahoo.com.mx y Roberto

Benencia: rbenencia@fibertel.com.ar).
12. Políticas Públicas para el Trabajo (Héctor Palomino:
HPALOMINO@trabajo.gov.ar y Lais Abramo: abramo@oitbrasil.org.br).
13. Psicología y Trabajo (Marco Carrillo: marco@uaq.mx).
14. Trabajo Agrícola (Sara Lara:

saralf@servidor.unam.mx y Boris Marañón:

bolin88@servidor.unam.mx ).
15. Seguridad Social y Trabajo (Pedro Moreno: msph6107@correo.xoc.uam.mx)

16. Trabajo atípico y precarización (Saúl Moreno: sauloracio@hotmail.com y
Marcia Leite: mpleite@uol.com.br ).
17. Violencia y riesgos en el Trabajo (Sergio Sánchez: sads542@yahoo.com.mx
y Jorge Walter: walter_udesa@yahoo.com.ar ).
18. Subcontratación e Inestabilidad Laboral (Brígida García: bgarcia@colmex.mx
y Nadya Araujo: nadya@usp.br).
19. Trabajo Decente (Regina Galhardi: galhardi@oit.org.mx y Beatriz Torres:
tgongora@tunku.uady.mx ).
Mesas Especiales
Mesa CLACSO
(Ponentes centrales: Carlos Salas, El Colegio de Tlaxcala; Adalberto Cardoso, Brasil;
Julio César Neffa, PIETTE, CONICET, Argentina). CLACSO emitirá una convocatoria
especial para los que deseen presentar ponencias en esta mesa.
Mesa de la Associacao Brasileira de Estudos do Trabalho (ABET)
Mesa “Economía del Conocimiento, avances para América Latina”
(Coordinadores: Mónica Casalet y Daniel Villavicencio)
Presentación de posters: los interesados en presentar investigaciones en la forma de
posters deberán dirigir su solicitud a la coordinación del congreso (alst@xanum.uam.mx).
Se otorgará un diploma al mejor poster a juicio del comité organizador.
Presentación de libros: los interesados deberán dirigirse al comité organizador
indicando el título del libro, editorial, año de edición, lugar y comentaristas
(alst@xanum.uam.mx).
Comité Organizador: Enrique de la Garza Toledo, Jorge Carrillo, Mónica Casalet, Daniel
Villavicencio, Beatriz Torres, Brígida García, Alfonso Bouzas, Alicia Lindón, Angélica
Cuellar, Marcela Hernández, Javier Melgoza, Fernando Herrera, Sergio Sánchez, Saúl
Moreno, Germán Sánchez, Carlos Salas, Marco Carrillo, Alfredo Hualde, Oscar
Contreras.
Comité Científico: Francisco Zapata, Fernando Cortés, Agustín Escobar, Carmen Bueno,
Enrique Dussel, Clemente Ruiz Durán, Javier Melgoza, Jorge Walter, Emma Masera,
Angela María Carneiro Araujo, Giovana Valenti, Jorge Basave, Fernando Urrea, René

Zenteno, Anne Postuma, Adalberto Cardoso, Delphine Mercier, Alejandro Canales, María
Lorena Cook, Ludger Pries, Angélica Cuellar.
Información sobre pago de cuotas para ser miembro de ALAST, inscripción al congreso,
hoteles, sede del congreso, programa detallado e información general sobre el centro
histórico de la Ciudad de México podrán consultarse posteriormente en la página de
ALAST: http://www.izt.uam.mx/alast

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.
7) X Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais
Universidade do Minho, Braga, Portugal
Nova Data: 4-7 de fevereiro de 2009
Novo Prazo: Propostas de comunicações/posters (título e resumo) para as Sessões
Temáticas podem ser enviadas até dia 25 de Julho
Sítio: www.xconglab.ics.uminho.pt
___________________________________________________________________

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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