BOLETIM INFORMATIVO

P U B L I C AÇ Ã O D A S O C I E D A D E B R AS I L E I R A D E S O C I O L O G I A
nº. 04/2008 (Dezembro de 2008)

___________________________________________________________________
MENSAGEM AOS ASSOCIADOS
Caras associadas, caros associados e amigo(a)s da SBS,
Encerramos o ano com a edição de nosso 4o Boletim – SBS. Apesar de 2008 não
ser um ano de congresso nacional, a SBS realizou muitas outras atividades. Tivemos uma
atuação importante no congresso da SBPC, muitos associados participaram da ANPOCS
e também no Fórum da ISA em Madri. Encontros científicos foram realizados em vários
estados, inclusive alguns sobre a re-introdução da Sociologia no Ensino Médio, e
contavam com o apoio da SBS. Foram publicados mais dois números de SBS Resenhas,
nosso site foi reconstruído após um ataque hacker fulminante. Também começamos o
processo de organização do nosso XIV Congresso Brasileiro de Sociologia (XIV CBS),
uma grande quantidade de resumos foi recebida, o que indica que o congresso pode ser
maior do que o de Recife!
A Comissão Organizadora local está empenhada no seu trabalho, tendo reuniões
regulares desde o mês de maio, sub-comissões já estão trabalhando na organização dos
Sociólogos do Futuro, das atividades culturais e na questão do alojamento para os alunos.
Comissão Acadêmica está buscando dar uma resposta adequada às demandas dos
associados e ao mesmo tempo garantir que o congresso responda aos desafios que a
disciplina enfrenta.
Assistimos, com graus desiguais de perplexidade, as turbulências nos mercados
globais. Imaginamos que um dos resultados vai ser uma degradação da qualidade de vida
de muitas pessoas no Brasil, e provavelmente os mais pobres serão os mais afetados.
Não podemos abandonar o monitoramento da crise e suas repercussões em outras
disciplinas, teremos que trabalhar muito para acompanhar as mudanças em curso. Nada
indica que a crise será curta, nada indica que Brasil será poupado. Tudo indica que o
fundo do poço ainda não foi alcançado. Porém, a maioria dos comentadores aponta que,
no médio prazo, o Brasil deve sair desta crise em melhor posição de que entrou. Qualquer
melhora da posição relativa do Brasil no mundo vai exigir que nossa Sociologia seja mais
global nas suas problematizações e no seu alcance.
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Apesar destas palavras sombrias, parece que a Sociologia no pais está se
fortalecendo a cada ano, e com isto teremos maior capacidade de responder às grandes
questões de nossos tempos. O tema do XIV CBS, Sociologia: Consensos e
Controvérsias, deve permitir a construção de vários balanços teórico-metodológicos do
estado da disciplina e também apontar os rumos do futuro. Relembro que no XIV CBS
vamos comemorar os 60 anos da SBS. Os tempos estão incertos, e temos que refletir
sobre o passado para aprender a lidar com as incertezas que enfrentamos.
Desejo um ótimo trabalho a todos os colegas, bolsistas e contratados que vão
passar o verão trabalhando na organização do XIV CBS. O sucesso da SBS e o
desenvolvimento da Sociologia brasileira dependem, em parte pelo menos, dos sacrifícios
e da generosidade destas pessoas.
Desejo um ótimo final de ano para todos os demais leitores e leitoras, e
aguardamos vocês no Rio de Janeiro, a partir do dia 28 de julho.
Abraços,
Tom Dwyer
Presidente da SBS
____________________________________________________________________
XIV Congresso da SBS recebe grande demanda
O XIV Congresso da SBS que será realizado no Rio de Janeiro, de 28 a 31 de julho
de 2009 na UFRJ, no Campus da Praia Vermelha, recebeu uma demanda 1. 821
trabalhos para apresentação nos seus diferentes Grupos Temáticos. O número de autores
e co-autores envolvidos é de 2. 423.

A concorrência dos jovens que se iniciam na

pesquisa também foi notável: 1. 125 trabalhos a serem apresentados em painéis foram
submetidos para seleção e participação na sessão Sociólogos do Futuro. Estas cifras
superam em cerca de 40% a demanda do congresso anterior, e revelam a repercussão
dos eventos realizados pela SBS nos últimos anos, além da vitalidade da Sociologia nos
meios acadêmicos e profissionais brasileiros.
Os preparativos do XIV Congresso
A definição do número de trabalhos submetidos ao XIV Congresso permite agora
avançar nos preparativos do evento. Neste sentido, a Secretária-Geral da SBS, Celi
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Scalon e a Presidente do congresso, Glaucia Villas Bôas reuniram nas últimas semanas a
comissão de eventos culturais, a comissão de organização dos Sociólogos do Futuro, e
tomaram as primeiras iniciativas para definir a curadoria da exposição dos 60 anos da
sociedade. Reuniões foram feitas também no Campus da Praia Vermelha, que abriga o
Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, o Centro de Filosofia e Ciências Humanas e o
Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, com o objetivo de verificar as instalações
para a realização do evento.
Glaucia Villas Bôas
Celi Scalon
____________________________________________________________________
XIV Congresso Brasileiro de Sociologia - SBS
28 a 31/07/2009, UFRJ, Rio de Janeiro
Edital para as sessões de vídeos
A SBS comunica a abertura de inscrições para suas sessões de vídeos que se realizarão
durante o 14º Congresso, de 28 a 31 de julho de 2009, na UFRJ, Rio de Janeiro.
1. Da inscrição
Poderão se inscrever


vídeos produzidos por ou que contam com a participação de pesquisadores que
pertençam aos centros de pesquisa ou programas de pós-graduação afins à SBS.



vídeos que, preferencialmente, não excedam a duração de 70 minutos.

2. Do prazo para inscrição
As inscrições estarão abertas no período de 1º de janeiro a 1º de março de 2009. Para
fins regulamentares, será considerada a data de postagem nos correios, via sedex ou
outro meio expresso de entrega.
3. Do formato e das regras para a formalização da inscrição
É necessário encaminhar para a secretaria da SBS:
* Ficha de inscrição de vídeos (em anexo) devidamente preenchida.
* 02 (DUAS) cópias, em DVD, da obra inscrita.
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Enviar Sedex ou similar para:
Paulo Menezes
Depto. de Sociologia FFLCH USP
Av. Prof. Luciano Gualberto 315
São Paulo São Paulo
05508-010
4. Do processo de seleção
A seleção dos vídeos estará a cargo da Diretoria da SBS e levará em conta o
cumprimento das condições descritas neste edital.
5. Da participação e exibição no Congresso da SBS
A SBS fará uma apresentação noturna, em sala apropriada. O(s) autor(es) que queiram
estar presentes devem viabilizar, com recursos próprios, sua viagem e estadia no Rio de
Janeiro.
6. Disposições Gerais:
•

A SBS esclarece que é de responsabilidade dos autores, e/ou de seus
representantes, os custos de transporte, estadia, etc., para o 14º Congresso
Brasileiro de Sociologia.

•

A SBS comunicará a relação dos selecionados no site www.sbsociologia.com.br
a partir do dia 10 de abril de 2009.

•

Os autores devem ceder os direitos autorais à SBS para a divulgação de dos
trabalhos apresentados no 14° Congresso.

•

A SBS emitirá certificado para os vídeos apresentados no 14º Encontro

XIV Congresso Brasileiro de Sociologia - SBS
28 a 31/07/2009, UFRJ, Rio de Janeiro
Ficha de inscrição de vídeo
Título completo da obra______________________________________________
Direção___________________________________________________________
Ano da produção/realização__________________________________________
Local (estado ou país) da produção____________________________________
Tempo de duração em minutos_______________________________________
Vínculo institucional dos autores/realizadores_____________________________
Vínculo institucional da realização da obra (se houver)
___________________________________________________________
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Outras informações que julgar relevantes________________________________
_________________________________________________________________
Sinopse da obra (máximo de 15 linhas)
Dados para contato:
Endereço__________________________________________________________
Telefone_________________________________________e.mail___________

Declaro estar de acordo com as regras deste edital, encaminhando, juntamente com esta ficha,
duas cópias do vídeo/DVD.
Data e local
Assinatura do/a realizador/a ou outro membro responsável

Paulo Menezes
____________________________________________________________________
ENCONTRO NACIONAL SOBRE O ENSINO DE SOCIOLOGIA NA EDUCAÇÃO
BÁSICA

ENSINO DE SOCIOLOGIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA:
reflexão sobre as experiências nas universidades e nas escolas.
Data: 25, 26 e 27 de julho (antecede XIV Congresso Brasileiro de Sociologia – UFRJ2009 - 28 a 31 de julho )
Local: Prédio do IFCS, Largo de São Francisco, N.1, Centro, Rio de Janeiro - RJ.
Ementa: I Encontro Nacional sobre o Ensino de Sociologia visa a promover uma
discussão ampla de caráter nacional sobre as conseqüências da obrigatoriedade do
ensino de sociologia na escola média brasileira, considerando principalmente as questões
relativas: ao ensino da disciplina, como conteúdos programáticos, metodologias de
ensino, recursos e materiais didáticos; aos cursos de licenciatura e formação de
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professores; às pesquisas sobre o ensino da disciplina; à constituição de uma
comunidade de professores de sociologia no ensino médio (Comissão de Ensino da SBS).
Justificativa:
A sociologia aparece como disciplina escolar desde o início do século XX no processo de
constituição do sistema de ensino brasileiro. Entretanto, tem uma trajetória instável, ou
seja, a cada reforma da educação desde 1925, ora ela é obrigatória e ora ela não é. Isso
dificultou a criação de uma tradição de ensino voltada para a escola. Quando o debate
sobre a possibilidade de incluí-la

novamente reaparece nas entidades sindicais, nas

organizações estudantis, em algumas instituições de ensino superior e cursos de ciências
sociais, faz-se outra vez um esforço de retomada da história da institucionalização e de
articulação entre os sociólogos que continuaram trabalhando nas escolas.
Um desses momentos ocorre após 1983, durante o período denominado de
redemocratização do país. Até 1996, observam-se movimentações em vários Estados no
sentido de incluir a sociologia nos currículos, de organizar conteúdos e práticas de ensino,
de formação continuada para professores, entre outras iniciativas. Podemos afirmar que o
debate ainda estava circunscrito nos Estados, era um debate local. Com a promulgação
da LDBEN 9394/96, o debate vai se tornando nacional. Dessa forma, a promulgação da
LDB intensificou a expansão da sociologia como disciplina nos currículos das escolas de
ensino fundamental e médio em vários Estados do país. No entanto, a aprovação das
Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio, pelo Conselho Nacional de Educação,
veio a conturbar essa tendência de integração paulatina, mas definitiva, da sociologia nos
currículos da escola média brasileira, uma vez que as DCNEM mudaram o sentido do
processo:

não

seria

mais

disciplina,

mas

conteúdos

a

serem

tratados

interdisciplinarmente, não seria mais obrigatória, mas de acordo com o definido pelas
escolas. Isso forçou as entidades sindicais – Sindicatos e Federação Nacional dos
Sociólogos - primeiramente e, depois, as científicas do campo das ciências sociais, como
a SBS e a ANPOCS, a se posicionarem e a começarem a incorporar essas questões em
seus eventos. A resposta à não-obrigatoriedade da sociologia veio com a regulamentação
do art. 36 da LDB e provocou inúmeros debates e movimentações que culminaram na
mudança das DCNEM, em 2006 e na promulgação da lei que obriga a inclusão da
filosofia e sociologia em todos os currículos de todas as escolas de ensino médio do país,
em 2008, alterando o disposto na LDBEN.
Essa realidade coloca mais demandas e exige maior esforço dos professores de
sociologia das escolas, dos professores dos cursos de ciências sociais, das entidades
6

sindicais e das entidades científicas. Estas últimas precisam, cada vez mais, aumentar a
sua presença no debate, no sentido de garantir a reflexão sobre que tipo de saber
sociológico será ensinado nas escolas ou, noutras palavras, que tipo de sociologia e quais
conteúdos serão adequados para a formação dos jovens e adolescentes brasileiros.
Nesse sentido, a SBS decidiu participar ativamente do processo de implantação da
sociologia nos currículos das escolas contribuindo com o que pode de fato fazer. Uma das
ações tem sido o estimulo a realização de encontros estaduais que convençam as
universidades e as secretarias de educação a entrarem no debate, somando-se às outras
instituições/entidades que já articulavam esses encontros. Outra proposta que vários
docentes defendiam nas assembléias da SBS era a criação de espaços para os
professores de sociologia do ensino médio nos eventos da entidade. Espaço esse que foi
crescendo desde 2003, consolidando-se em 2007, no congresso de Recife.
Ainda assim, percebe-se que para atingir um número expressivo de professores que
possa se encontrar, conhecer as experiências, dividir as dúvidas e ansiedades, partilhar
as práticas e os conteúdos ensinados em suas escolas, precisaríamos de um espaço e
tempo maiores e regulares. Por isso, a proposta de um encontro nacional de ensino de
sociologia, com o foco nos professores de sociologia da educação básica. Esse encontro
seria o primeiro organizado pela SBS, pois sabemos que já aconteceram

outros

encontros nacionais, como o organizado pelo SINSESP e APEOSP, em julho de 2007.
Os encontros de ensino de sociologia da SBS terão um foco acadêmico, um espaço para
pensarmos as pesquisas e os processos que envolvem o ensino de sociologia nas
escolas e esperamos que este seja o primeiro encontro de muitos outros. Esperamos que
a cada dois anos possamos nos reunir com colegas do país inteiro para partilhar as
experiências de formação inicial e continuada de professores de sociologia, as práticas de
ensino nas escolas, as pesquisas sobre as temáticas correlatas, os processos de
institucionalização em cada Estado, enfim, que nos encontros nacionais de ensino de
sociologia possamos fortalecer a comunidade de professores praticantes do oficio de
ensinar, aproximando os campos acadêmico, científico e escolar.
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Objetivos:
Promover o intercâmbio entre professores de sociologia da educação básica e
universidades;
Criar um espaço de partilha de experiências de ensino, de formação de professores, de
pesquisas e de modos de implantação da sociologia nos currículos dos estados;
Fortalecer os vínculos entre pesquisadores e professores interessados no ensino de
sociologia ;
Aprofundar o debate sobre os conteúdos, metodologias e práticas de ensino de
sociologia, problematizando as propostas já elaboradas no âmbito do MEC e das
Secretarias de Estado de Educação;
Contribuir com a melhoria do ensino de sociologia na educação básica.
Estrutura:
A) Conferência de abertura (tarde ou noite do primeiro dia, 25/07/2009) (1 convidado)
Nome: François Dubet: Escola, juventude e ensino de sociologia
Apresentador/Mediador: Tom Dwyer (SBS/Unicamp)
B) Mesas-Redondas (manhãs, das 9h às 11h):
I. Formação de professores para o ensino de Sociologia na escola básica (manhã,
26/07/2008)

(3 convidados)

Nomes: Coordenador: Coordenadora: Adélia Maria Miglievich Ribeiro (UENF)
Expositoras: Ileizi L. F. Silva (UEL) e Elisabeth F. Guimarães (UFU), Tânia Magno (UFSE)
II.Mediação entre o conhecimento universitário recebido e o ensino na escola
média: como realizá-la? (manhã, 27/07/2008)

(3 convidados)

Nomes: Coordenadora: Heloísa de Souza Martins (USP)
Debatedoras: Anita Handfas (UFRJ), Zuleika Bueno (UEM-PR), Ana Laudelina Ferreira
Gomes (UFRN),
C) Grupos de Discussão: 5 grupos cada um dividido em 2 salas (ou 10 grupos) (tardes:
26/07/2009, das 14 às 17h; 27/07/2009, das 14h às 15h30)
(10 coordenadores: escolhidos dentre os convidados para mesas, oficinas etc.)
2GD: Conteúdos programáticos e Metodologias do ensino
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Coordenadores: Mário Bispo (Rede Pública/DF) e Eleanor Palhano (UFPA)
2GD: Livros e materiais didáticos
Coordenadores: Flavio Sarandy (Escola Estadual no Espírito Santo) e Cassiana T. T.
Takagi (Rede pública Município/SP, USP)
2GD: Recursos Didáticos: dos textos clássicos às novas tecnologias
Coordenadores: Luiza Helena Pereira (UFRGS) e Nelson Tomazi(UEL)
2GD: Formação de Professores: organização curricular e estágio supervisionado
Coordenadores: Santo Conterato (APSERJ) e Luiz Fernando (FE-UERJ)
2GD: Pesquisa: objeto e instrumento de conhecimento na escola básica
Coordenadores: Ileizi L. F. Silva (UEL) e Amaury Cesar Moraes (USP)
D) Oficinas: 4 oficinas (manhãs: 11h às 12h)

(4 convidados)

1. Imagens (foto, cinema, pintura) e ensino de sociologia (26/07/2009)
Ana Lucia Lucas Martins (UFRJ) e/ou Amaury Cesar Moraes (USP)
2. Música e ensino de sociologia; (26/07/2009)
Nelson Dácio Tomazi (UEL)
3. Literatura, teatro e ensino de sociologia; (27/07/2009)
Eduardo F. Montagnari (UEM)
4. Textos clássicos e impressos (jornais, revistas) e ensino de sociologia. (27/07/2009)
Elisabeth da Fonseca Guimarães (UFU) e Sueli G. L. Mendonça (UNESP/Marília)
E) Plenária: propostas de encaminhamentos dos GD: 27/07/2009, das 15h30 às 18h30h)
F) Encerramento: Ensino de Sociologia Na Educação Básica: Balanço dos Anos de
Campanha
Coordenador: Tom Dwyer (SBS/Unicamp)
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Expositores: Luiza Helena Pereira (UFRGS), Sueli G. L. Mendonça (UNESP/Marília),
Santo Conterato (UFF/APSERJ)
G) Pôsteres, Lançamento de livros e materiais didáticos, para-didáticos e outros: a definir
Comissão Organizadora:
Ileizi L. F. Silva (UEL) (nacional)
Heloisa H. T. S. Martins (USP/SBS) (nacional)
Glaucia Villas Bôas ( UFRJ) (local)
Anita Handfas (UFRJ) (local)
Adélia Maria Miglievich Ribeiro (UENF) (local)
Santo Conterato (UFF/APSERJ) (local)
Comissão Científica:
Ileizi L. F. Silva (UEL)
Heloisa H. T. S. Martins (USP/SBS)
Glaucia Villas Bôas ( UFRJ)
Amaury Cesar Moraes (USP)
Fernanda A. F. Sobral (UnB)
Elisabeth da Fonseca Guimarães (UFU)
Márcia A. Gobbi (USP)
Revalino A. Freitas (UFG)
Ana Laudelina Ferreria Gomes (UFRN)
Sueli G. L. Mendonça (UNESP/Marília)
Cynthia Hamlin (UFPE)
Simone Meucci (UFPR)
Total de convidados/financiados = 20
Ileizi Silva
Heloisa Martins
Amaury Moraes

___________________________________________________________________
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ACONTECEU :
V JORNADA MARANHENSE DE SOCIOLOGIA
A V Jornada Maranhense de Sociologia aconteceu nos dias 20 e 21 de novembro de 2008, como
uma Promoção conjunta da Sociedade Brasileira de Sociologia e do Programa de Pós-Graduação
em Ciências Sociais da UFMA. Teve como organizadores os Professores Doutores José Odval
Alcântara Júnior e Sandra Maria Nascimento Sousa.
Com o tema “Repensando a Desigualdade”, a Jornada buscou discutir a questão da desigualdade
social na sociedade brasileira e latino-americana. Partiu da constatação de que, apesar dos
empreendimentos de movimentos sociais no sentido de combater as desigualdades em instâncias
econômicas, políticas e culturais, essas permanecem, expressas nas mais variadas formas de
sociabilidade e ações políticas caracterizadas pelo não reconhecimento das particularidades e
singularidades que permeiam “a diferença”, no mundo contemporâneo. Durante a Jornada, foram
feitas reflexões críticas e aprofundadas, procurando instrumentos de análise sociológica
direcionados para circunstâncias e estratégias dos ricos e privilegiados nas posições econômicas
e de status social, assim como dos pobres e considerados subalternos.
A Jornada Maranhense de Sociologia mantém sua periodicidade anual, constituindo-se em um
momento importante para a consolidação e difusão da reflexão sociológica no Maranhão. Desde
2007, tem acontecido em conjunto com o Encontro Humanístico, que é hoje o maior evento
científico realizado no Estado e envolve cerca de 1.300 participantes. Nesta edição da Jornada
foram realizadas duas Conferências: Riqueza, Poder e Desigualdades: novas perspectivas
sociológicas proferida pelo Professor Doutor Antonio Davi Cattani, da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, e A sociologia no ensino médio brasileiro, proferida pelo Professor Doutor
Amaury César Moraes, da Universidade de São Paulo.

Horácio Antunes

___________________________________________________________________

SBS RESENHAS

Já está em nosso sítio a chamada para o quinto 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,
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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 quinto 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.
___________________________________________________________________
CONCURSO PÚBLICO
1) Departamento de Sociologia IFCS/UFRJ
Estão abertas as inscrições de concurso público para o provimento de 3 (três) vagas para
professor adjunto do DS-IFCS/UFRJ.
Mais informações em http://www.ifcs.ufrj.br/
Pedro Paulo de Oliveira
2) Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Concurso para sociologia na UFRRJ. São 2 (duas) vagas. O período de inscrição:
3/12/2008 a 2/1/2009.
Mais informações em http://www.ufrrj.br/concursos/
Glaucia Villas-Bôas
3) Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos da UFRJ
Estão abertas as inscrições do concurso para professor adjunto do Núcleo de Estudos de
Políticas Públicas em Direitos Humanos da UFRJ.
Mais informações em: www.nepp-dh.ufrj.br
Celi Scalon
___________________________________________________________________
BOLSA PESQUISADOR VISITANTE NOS EUA (CAPES/Comissão Fulbright)
Programa de Professor/Pesquisador Visitante nos EUA - 2009/2010
(CAPES/Comissão Fulbright)
A CAPES, por meio da Coordenação Geral de Cooperação Internacional, e a Comissão
Fulbright informam que estão abertas, ate 31 de março de 2009, as inscrições para a
seleção de professores/pesquisadores visitantes nos Estados Unidos.
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O presente Programa visa promover a divulgação da ciência, tecnologia e cultura
brasileira, em especial, com o envolvimento de setores da academia que ainda não
tiveram exposição àquele país. O programa possibilitará a inserção de professores e
pesquisadores brasileiros, das diversas áreas do conhecimento, em renomadas
instituições de ensino superior nos EUA para ministrar aulas, realizar pesquisas e
desenvolver atividades de orientação técnica e científica sempre com o objetivo de
divulgar a ciência, tecnologia e cultura.
O programa prevê a concessão de até vinte bolsas, com os seguintes benefícios:
. Mensalidades: US$ 3.000,00 (três mil dólares americanos) por três ou quatro meses:
. Auxílio instalação: US$ 3.000,00 (três mil dólares americanos);
. Seguro saúde; e
. Passagem aérea de ida e volta em classe econômica promocional.
As instruções e formulários de candidatura encontram-se nos sites:
www.capes.gov.br ou www.fulbright.org.br
___________________________________________________________________

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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Expediente
Diretoria (biênio 2007-2009)
Presidente
Tom Dwyer, UNICAMP
1º Vice Presidente
Heloísa Helena Teixeira de Souza
Martins, USP
2º Vice Presidente
Ana Maria Fernandes, UnB
Secretário Geral
Celi Scalon, UFRJ
Tesoureiro
Maíra Baumgarten Corrêa, UFRGS
1º Secretário
Marco Aurélio Santana, UFRJ
2º Secretário
Pedro Célio Alves, UFGO
Diretores
Cynthia Hamlin, UFPE
Irlys Alencar Firmo Barreira, UFCE
José Miguel Rasia, UFPR
Antônio Augusto Prates, UFMG
Antônio Carlos Witkoski, UFAM
Conselho Fiscal
Eliana Monteiro Moreira, UFPB
Horácio Antunes de Sant´Ana Júnior,
UFMA
Inaiá de Carvalho, UFBA
Secretaria no Rio de Janeiro
Regina Vitorino
Editor deste número
Marco Aurélio Santana
Boletim de responsabilidade da
diretoria da SBS
E-mail: sbsrio@sbsociologia.com.br
Fone: (21) 22248965 Ramal 215
Colaboraram neste número:
Tom Dwyer, Celi Scalon, Heloísa
Martins, Horácio Antunes, Ileizi Fiorelli
Silva, Glaucia Villas-Bôas, Amaury
Moraes, Paulo Menezes e Pedro Paulo
de Oliveira.
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