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O QUE VAI ACONTECER I:

XIII Congresso Brasileiro de Sociologia
Desigualdade, Diferença, Reconhecimento
O XIII Congresso Brasileiro de Sociologia será realizado em Recife, de 29 de
maio a 01 de junho de 2007. O tema será “Desigualdade, Diferença,
Reconhecimento”.
O Congresso contará com a presença de todos os representantes do comitê
executivo da ISA- Associação Internacional de Sociologia que estarão realizando
uma reunião do comitê em Recife, no mesmo período do Congresso. Sendo assim,
além da lista de atividades que fazem sempre o nosso Congresso da SBS um evento
de qualidade, estamos reunindo especialistas de um número representativo de
países, que farão parte de mesas-redondas e teremos a oportunidade de ouvir o
Presidente da ISA, Professor Dr. Michel Wieviorka convidado para proferir a
conferência da sessão de abertura do Congresso.
Estamos organizando também uma exposição de livros de Sociologia
publicados nos últimos 10 anos. Convidamos os autores a encaminharem os seus
livros para a Secretaria da SBS em Recife.
Confira o cronograma para a participação:
 Até 30 de setembro de 2006: Apresentação de propostas para
Grupos de Trabalho (GTs), Mesas-Redondas (MR), Mini-cursos e
Ateliês (em torno de 10 linhas) acompanhado de resumo do
Curriculum Vitae dos proponentes (até 5 linhas). (NOTA: Os
proponentes obrigatoriamente têm que ser associados da SBS e
estar em dia com suas anuidades, ou ser candidatos a sócio.)
 De 15 de novembro a 15 de dezembro: Apresentação de
resumos individuais para participação nos GTs e “Sociólogos do
Futuro”. Indicação de primeira e segunda preferência de GTs.
 31 de janeiro de 2007: Divulgação do formato dos GTs.
 De fevereiro a Março de 2007: Inscrições antecipadas.
Para mais informações, consultem o nosso site!
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O QUE VAI ACONTECER II:

30° Encontro Anual da ANPOCS
24 a 28 de outubro de 2006, Caxambu, MG

O 30º Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa
em Ciências Sociais acontecerá entre os dias 24 e 28 de outubro, em Caxambu,
Minas Gerais. O prazo para inscrições antecipadas para a participação no evento
com desconto termina no dia 10 de outubro. As inscrições são feitas pelo site do
evento, no qual os interessados têm acesso a mais informações sobre a
programação,

hospedagem

e

transporte.

O

endereço

eletrônico

é

http://www.encontroanpocs.org.br/
A SBS está organizando um Fórum Sociologia no ensino médio (ou, o que
fazer no dia seguinte?) uma discussão sobre programas, métodos e recursos
didáticos. A mesa será composta por Heloisa H. T. de Souza Martins – FFLCH/USP
(coordenadora), Elisabeth Fonseca de Guimarães – Universidade Federal de
Uberlândia, Nelson Dácio Tomazi – Universidade Estadual de Londrina, Amaury
César de Moraes – Faculdade de Educaçao/USP.
A recente aprovação da obrigatoriedade do ensino de Sociologia nas escolas
de nível médio trouxe consigo a necessidade de um debate amplo sobre as
condições desse ensino: como se dá a formação dos professores dessa disciplina,
que conteúdos programáticos são ou devem ser ensinados, que metodologias de
ensino são adequadas para esse nível de aprendizado, de quais recursos didáticos
dispomos para um trabalho eficiente? Estas questões não surgiram agora, pois
estavam presentes durante toda a campanha em defesa da volta da Sociologia para
a escola média brasileira. O fórum pretende, então, avaliar/retomar/discutir o
contexto da alteração da lei, apresentar as Orientações Curriculares para o Ensino
de Sociologia no nível médio, elaboradas por representantes da SBS, e indicar
propostas de ação para as instituições educacionais, profissionais e governamentais
para a implantação efetiva da disciplina nas escolas.
A Assembléia Geral da SBS acontecerá no Hotel Gloria no dia 26 de outubro
às 18.00h. (A pauta será publicada na seção ‘links’ de nosso site até dia 26 de
setembro).
A Reunião da Diretoria acontecerá no dia 25 de outubro às 12.00h no Hotel
Glória.
____________________________________________________________________
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O QUE VAI ACONTECER III:

IX Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências
Sociais
Angola, Luanda, 28, 29 e 30 de Novembro de 2006
Sob o Lema «Ciências Sociais e os Desafios das Sociedades em
Desenvolvimento», a comunidade acadêmica angolana tem o prazer de anunciar a
realização do IX Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais em Angola, na
cidade de Luanda, de 28 a 30 de Novembro de 2006.
O tema selecionado para o IX Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências
Sociais é: Dinâmicas, Mudanças e Desenvolvimento no Século XXI.
O Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais é um encontro bienal
que reúne cientistas sociais dos países de língua oficial portuguesa (Portugal, Brasil,
Cabo Verde, São Tome e Príncipe, Angola, Moçambique e Guine Bissau).
O Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais constitui um momento
de encontro, solidariedade, de diálogo aberto e de reflexão sobre os fenômenos
sociais do mundo global em que vivemos e tem como principal objetivo a
internacionalização das Ciências Sociais de expressão portuguesa, tanto no
intercâmbio entre diferentes instituições, como no estreitamento das relações entre
as comunidades acadêmicas dos países da CPLP, visando o reforço cada vez mais
dos laços que nos unem e que estimule a criação de novas redes e formas de
cooperação científica e acadêmica.
As propostas de painéis escolhidos para o IX Congresso Luso-Afro-Brasileiro
de Ciências Sociais são as seguintes:


Realidade Social e Perspectivas
de Desenvolvimento.



Criança, Juventude e Pessoa Idosa.



Sexualidade.



Urbanização e Desenvolvimento
Humano.



Religião e Desenvolvimento.



Mercado de Trabalho e
Desenvolvimento.



Relações Internacionais e
Contextos Regionais.



Valores e Normas Morais.



Língua e Desenvolvimento.



Saúde e Desenvolvimento.



Educação e Desenvolvimento.



Diversidade Cultural.



Meios de Comunicação social e
Desenvolvimento.



Cidadania, Migrações,
Globalização e Comunidades
Transnacionais.



Novas Tecnologias de Informação.



Lazer.



Ecologia e Meio Ambiente.
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Colonização, Descolonização e
Conhecimento Prudente:
Rupturas e Persistências.

Direito, Democracia e
Transformação Social.

Contato com a organização do Congresso:
Secretariado do IX Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais
UNIVERSIDADE AGOSTINHO NETO,
Caixa Postal 1354,
Avenida Ho Chi Minh, Luanda, Angola.
Tels: +244222325538/923215340/923565845
Fax: +244222325538
E-mail: ixclabcs@yahoo.com.br
____________________________________________________________________
O QUE VAI ACONTECER IV:

A Questão Metropolitana e os Desafios do
Desenvolvimento Nacional
Seminário Nacional
A PUC Minas realizará nos dias 18, 19 e 20 em outubro de 2006 um
Seminário Nacional sobre a questão metropolitana no Brasil intitulado “A Questão
Metropolitana e os Desafios do Desenvolvimento Nacional”. O presente seminário é
um evento da Rede Metrópoles que reúne pesquisadores de 12 regiões
metropolitanas brasileiras. Esse evento tem periodicidade nacional sendo esta a sua
quarta versão, mas a primeira a se realizar no estado de Minas Gerais. Trata-se de
um evento de grande importância nacional, com apresentação de resultados de
pesquisas em 12 regiões metropolitanas brasileiras e debates com pesquisadores
internacionais e nacionais. Confira a lista das mesas-redondas do evento:

MESA-REDONDA I:

Segregação e vulnerabilidade nas metrópoles:
questões teóricas, conceituais e resultados.

MESA-REDONDA II:

O desenvolvimento nacional, a metrópole e a reforma
urbana.

MESA-REDONDA III:

A cidadania e as segmentações sócio-territoriais das
metrópoles.

MESA REDONDA IV:

A região metropolitana de Belo Horizonte: composição,
desigualdades sócioespaciais e institucionalização.
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MESA-REDONDA V:

As metrópoles do centro-oeste e norte: Goiânia, Belém
e Brasília.

MESA-REDONDA VI:

A metropolização do sul: Porto Alegre, Curitiba e
Maringá.

MESA-REDONDA VII:

As metrópoles do sudeste: Rio de Janeiro, São Paulo e
Belo Horizonte.

MESA-REDONDA VIII:

As metrópoles do nordeste: Salvador, Recife, Natal e
Fortaleza.

Para

mais

informações

sobre

o

evento

acesse

http://www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/.
____________________________________________________________________
O QUE VAI ACONTECER V:

II Seminário Nacional “Movimentos Sociais,
participação e democracia”
Chamada de trabalhos

Dando prosseguimento ao I Seminário Nacional “Movimentos sociais,
participação e democracia” realizado na UFSC em 2003, o Núcleo de Pesquisa em
Movimentos Sociais (UFSC) está abrindo as inscrições para a realização da segunda
edição deste evento, a realizar-se entre os dias 25 e 27 de abril de 2007. Tendo
como norte geral a atualização dos debates, reflexões e estudos sobre as novas
configurações das ações coletivas e participativas nas suas relações com o processo
de democratização da sociedade, o seminário está organizado em sessões
temáticas em formato de mesas-redondas e grupos de trabalho.
Observações:
1. Sobre a organização dos GTs:
Instruções para submissão de propostas:
Envio de resumo de uma página (Nome completo, filiação institucional,
telefone, endereço, e-mail) para o e-mail do NPMS – npms@cfh.ufsc.br, explicitando
a preferência de apresentação em um dos GTs acima. Se aceita apenas um resumo
por participante. Prazo para envio dos resumos, de uma página: 20/11/06. A
divulgação dos resultados acontecerá até 20/12/06. A entrega do trabalho completo
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para envio ao debatedor, por correio eletrônico e duas cópias impressas por correio,
deverá ser feita até 31/03/07.
Certificados serão fornecidos aos apresentadores de trabalho, coordenadores
e debatedores. Não dispomos de financiamento para os participantes dos GTs.
2. Sobre a organização das Mesas-Redondas:
Entrega de 1ª versão da apresentação para envio ao debatedor deverá ser
feita até 31/03/07. A versão definitiva deverá ser entregue até a data de realização
do Evento para encaminhamento para publicação na Revista Política e Sociologia –
PPGSP – UFSC.
Mais informações no endereço eletrônico www.npms.ufsc.br.
____________________________________________________________________
O QUE VAI ACONTECER VI:

Métodos Qualitativos Nas Ciências Sociais E
Na Prática Social
SIMPÓSIO INTERNACIONAL - Recife – PPGS/UFPE – 13 a 15 de novembro 2006
OBJETIVOS:





Aprofundar o intercâmbio de pesquisadores de instituições parceiras mediante
a discussão de questões relacionadas ao emprego de métodos qualitativos;
Concretizar a contrapartida brasileira na promoção do evento;
Constituir uma das atividades prévias do XIII Congresso da Sociedade
Brasileira de Sociologia – Recife 2007;
Integrar as comemorações dos 60 Anos da UFPE e dos 40 Anos do Programa
de Pós-Graduação em Sociologia.

PROMOÇÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO/AKADEMIE FÜR
ARBEIT UND POLITIK DER UNIVERSITÄT BREMEN/ UNIVERSITY CENTER
ROSKILDE
PATROCÍNIO:
DAAD; Akademie für Arbeit und Politik der Universität Bremen; University Center
Roskilde; Programa de Pós-Graduação em Sociologia/UFPE; Fundação Joaquim
Nabuco/FUNDAJ; Programa de Pós-Graduação em Psicologia Cognitiva/UFPE ;
SOS CORPO; FAGES; CNPq; Grupo de Pesquisa Pós-estruturalismo, política e
construção de identidades.
LOCAL: Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFPE
PROGRAMA
13 de novembro 2006
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9:00 h | Inscrição e Abertura
11:00 – 12:30 h | Conferência
“Métodos Qualitativos nas Ciências Sociais e na Prática Social”
Thomas Leithäuser (Akademie für Arbeit und Politik der Universität Bremen)
Apresentação e coordenação – Silke Weber (PPGS/UFPE)
14:30 – 16:30 h | Mesa-Redonda
“Discurso, argumentação e práticas sociais”
Possibilidades metodológicas de perspectivas analíticas do discurso, entre elas a
Análise Crítica do Discurso, Teoria do Discurso, Análise Conversacional, para
apreender processos de construção discursiva e argumentativa em práticas sociais
diversas.
Joanildo Burity (FUNDAJ/UFPE)- Coordenador e expositor
Selma Leitão (PPGPC/UFPE)
Rosane Alencar (PPGEC/UFRPE)
Claire Cameron - Institut of Education/University of London
Solange MyffffaaPapa (UFMT)
14:30 – 16:30 h | Mesa-Redonda
“Problemas para o estudo de gênero”
Como o gênero, entendido como construção social, cultural, psicológica e histórica,
estrutura a vida cotidiana, as relações de trabalho, as políticas públicas e a produção
de conhecimento, com ênfase na dimensão estruturante do gênero e suas relações
com outras categorias sociais como raça, etnicidade e classe social.
Myriam Goldenberg (IFCS/UFRJ)
Josefa Salete Cavalcanti (PPGS/UFPE)
Cynthia Hamlin (PPGS/UFPE)
Lynn Frogett (University of Lancaster)
Betânia Ávila (SOS CORPO) – Coordenadora e expositora
17:00 – 19:00 | 1ª. Sessão dos GTs
14 de novembro 2006
9:00 – 10:30 h | Conferência
“Relações entre Métodos Qualitativos e Quantitativos”
Tom Dwyer (UNICAMP /SBS)
Apresentação e Coordenação – Josefa Salete Cavalcanti (PPGS/UFPE)
11:00 – 13:00 h | Mesa-Redonda
“Como coletar e analisar dados do mundo do trabalho”

7

Formas de análise dos rebatimentos subjetivos da mundialização da economia no
mundo do trabalho, nos seus aspectos de flexibilização das relações, do contrato, de
precarização, especialmente, seus efeitos sobre a construção de identidades.
Gai XU – East China Normal University (Shangai); Thomas Leithäuser(UB)
Heloisa Martins (PPGS/USP)
José Sérgio Leite Lopes (MN/UFRJ)
Paulo Henrique Martins (PPGS/UFPE) – Coordenador e expositor
14:30 – 16:30 h | Mesa-Redonda
“A análise de práticas coletivas”
Perspectivas de análise das práticas coletivas em suas fases moleculares e períodos
de maior visibilidade, tendo em vista processos de articulação e (re)definição de
identidades na construção e presença nos espaços públicos.
Celi Pinto (PPGCP/UFRGS)
Silvia Camurça (SOS CORPO)
Vânia Fialho (UPE)
Remo Mutzenberg (PPGS/UFPE)- Coordenador e expositor
17:00 – 18:30 h | 2ª. Sessão dos GTs

15 de novembro 2006
9:00 – 10:30 h | Conferência
“O habitus precário: Bourdieu e Taylor”
Jessé Souza (UFJF)
Apresentação e Coordenação – Jorge Ventura (PPGS/UFPE)
11:00 – 13:00 h | Mesa-Redonda
“Imagens e memória na pesquisa social”
As potencialidades e limitações teórico-metodológicas de imagens e da memória
enquanto objetos de estudo nas ciências sociais. Cuidados metodológicos
imprescindíveis e suas implicações para a interpretação dos fatos sociais
Luciano Meira (PPGPC/UFPE)
Fraya Frehse (USP)
Irlis Barreira (PPGS/UFCE)
Antonio Montenegro (PPGH/UFPE) – Coordenador e expositor
11:00 – 13:00 h | Mesa-Redonda
“Socialização, Cultura e Educação”
Estudos Culturais e Educação e sua produtividade para a prática e teorização social.
Ênfase em aspectos como linguagem, discurso, poder, representação, identidades e
suas implicações na produção de dispositivos educacionais de controle, governo e
subjetivação em processos educativos.
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Rubem Barboza (UFJF)
Tereza Queiroz (PPGS/UFPB)
João Francisco Souza (PPGEUFPE) – Coordenador e expositor
Huang Jian ( East Chine Normal University – Shangai)
15:00 – 16:30 h | Conferência
“Histórias de Vida na análise e prática sociais”
Henning Olensen (University Roskilde)
Apresentação e Coordenação – Silke Weber (PPGS/UFPE)
17:00 – 19:0 h |3ª. Sessão dos GTs
19:00 h | Encerramento
FORMATO PARA ENVIO DE TRABALHOS - GTs
A apresentação de pesquisas nos Grupos de Trabalho depende da aprovação de
resumo pela Comissão Científica do Simpósio. Resumo até 250 palavras, espaço 1,5
em Times New Roman, máximo cinco palavras-chave.
Haverá os seguintes GTs:
 Gênero – Marion Quadros (FAGES/ UFPE)
 Trabalho - Lilia Junqueira (PPGS/UFPE)
 Socialização, Cultura e Educação – Rosangela Tenório (PPGE/ UFPE)
 Práticas Coletivas – Cátia Lubambo (FUNDAJ)
CRONOGRAMA
 18 de setembro de 2006 – apresentação de resumos de até 10 linhas com
indicação expressa do Grupo de Trabalho pretendido.
 25 de setembro de 2006 – parecer da Comissão Científica e informação ao
(à) proponente.
 30 de setembro de 2006 – confirmação de participação pelo (a)
proponente e prazo máximo para inscrição.
 31 de outubro de 2006 - envio do trabalho a ser apresentado de no
máximo 10 páginas, para publicação nos anais do evento.
INSCRIÇÃO
A inscrição somente será feita on line no site do DCS/UFPE (www.dcs.ufpe.br),
devendo ser indicado o nome de Grupo de Trabalho pretendido e de outro de
possível interesse, bem como o endereço eletrônico para contato. Caso o(a) autor(a)
não compareça ao evento, seu porta voz deverá estar inscrito.
Outras informações e envio de propostas e de trabalhos para
simposiomq@hotmail.com
____________________________________________________________________
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O QUE VAI ACONTECER VII:

I Congresso Internacional de
Sociologia Econômica e das Finanças
UFSCar – 17 a 20 de outubro de 2006
Estão abertas as inscrições para o I Congresso Internacional de Sociologia
Econômica e das Finanças – CISEF, realizado pelo Programa de Pós Graduação em
Ciências

Sociais,

Programa

de

Pós-Graduação

em

Engenharia de Produção, ProPGP, Núcleo de Estudos de Sociologia Econômica e
das Finanças (NESEFI) da Universidade Federal de São Carlos Os objetivos deste
congresso consistem em contribuir com a institucionalização da Sociologia
Econômica e das Finanças no Brasil promovendo um intercâmbio entre os
pesquisadores, divulgando os estudos (e seus respectivos centros de estudo) que
vêm sendo realizados sobre o tema, enriquecendo o debate sobre esta temática no
país. Além disto, o congresso pretende ser um espaço de discussão incitando novas
reflexões contribuindo para que se tenha um avanço no conhecimento científico de
uma sociologia econômica e das finanças no mundo contemporâneo. Os eixos
temáticos são Economia Solidária: Mitos e Evidências; Estado e Financeirização;
Governança Corporativa, Sustentabilidade e Responsabilidade Social Empresarial;
Redes

Sociais

e

Mercado

de

Trabalho.

Para

mais

informações

acesse

http://www.propg.ufscar.br/cisef/.
____________________________________________________________________
OUTRAS NOTÍCIAS I:

Sociologia no Ensino Médio
Sociologia e filosofia passam a ser disciplinas obrigatórias em mais de 23 mil
escolas com ensino médio
No último dia 11 de agosto, o ministro da Educação, Fernando Haddad,
homologou decisão do Conselho Nacional de Educação (CNE) determinando o
ensino obrigatório das duas disciplinas nas 23.561 escolas públicas e privadas do
país. A SBS foi representada na cerimônia de homologação pela sua Vice
Presidente, Ana Maria Fernandes. As secretarias estaduais de educação têm um
prazo de um ano para regulamentarem o tema, estabelecendo a carga horária das
disciplinas no Ensino Médio. Segundo o Ministério da Educação (MEC), como o
prazo termina em agosto de 2007, as aulas só começariam no ano letivo de 2008.
No início deste ano, a SBS enviou uma carta aos membros do Conselho Nacional de
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Ensino (CNE), apoiando o projeto de obrigatoriedade do ensino de Sociologia e
Filosofia no Ensino Médio.
A SBS, através de sua Comissão de Ensino, está envolvida nas discussões
em torno da reintrodução da sociologia no Ensino Médio. A Comissão de Ensino já
organizou uma sessão no congresso da SBPC (ver o relato embaixo) e no futuro
próximo várias atividades estão sendo planejadas.
1) Na ANPOCS haverá um fórum sobre o tema.
2) Um ‘Seminário Nacional sobre Sociologia no Ensino Médio’ está sendo
planejado, ele deve ser realizado ou na USP ou na UNICAMP durante o mês de
março de 2007.
3) No Congresso Brasileiro de Sociologia em Recife certamente haverá muitas
atividades em torno da questão.
Os membros da Comissão de Ensino da SBS estão trabalhando muito na
tentativa de garantir que a SBS responda de maneira adequada aos desafios postos
pela nova conjuntura.
Presença da Comissão de Ensino da SBS na SBPC
A participação na SBPC foi no Encontro aberto sobre o tema: “O currículo do
ensino Médio e a presença da Sociologia” e ocorreu no dia 21-07, último dia da
reunião e mesmo assim havia em torno de 50 pessoas presentes. A Mesa estava
composta pela Profª Tamara Benakouche – coordenadora da Mesa; Profª Nise
Jinkings – Profª da UFSC desenvolveu o tema sobre a formação de professores e
sua articulação com o estágio da licenciatura de ciências sociais. Na UFSC; Prof.
Fernando Ponte de Sousa – Coordenador do Laboratório de ensino de Filosofia e
Sociologia da UFSC, que discorreu sobre a criação das atividades deste laboratório
de ensino; Profª Miriam Furtado Hartung - Coordenadora do Colegiado do curso de
Ciências Sociais da UFSC que relatou como foram realizadas as modificações na
estrutura do curso de graduação tendo em vista a nova legislação o que permitiu
uma maior relação existente entre o bacharelado e a licenciatura desde o início do
curso; e o Prof. Nelson D. Tomazi, que tratou sobre a nova Resolução do CNE e as
novas OCNs de Sociologia que tiveram como consultores – Amaury C. Moraes da
FE-USP, Elisabeth F. Guimarães da UFU e Nelson D. Tomazi da UEL (aposentado)
– por indicação da SBS.
____________________________________________________________________

11

OUTRAS NOTÍCIAS II:

58ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para
o Progresso da Ciência
A participação da SBS na 58ª. Reunião Anual da SBPC
De uma maneira geral, a participação da SBS na 58ª. Reunião Anual da
SBPC, ocorrida em Florianópolis, SC, de 16 a 21 de julho de 2006, foi muito bem
sucedida.
A programação acadêmica teve início na tarde do dia 17/07, com a
conferência “Ciência, tecnologia e inovação no Brasil: entre dois mundos”, proferida
por Ana Maria Fernandes (UNB). Paralelamente, em co-participação com a ABA,
ocorreu o simpósio “Dom e reciprocidade nas políticas brasileiras”, com a
participação de Cécile Raud (UFSC), que apresentou comunicação sobre o tema
“Reciprocidade e mercado no Brasil contemporâneo”; de Flávia de Mattos Motta
(UFSC), com comunicação intitulada “Gênero, reciprocidade e violência”; e de
Marcos Pazzanese Duarte Lanna (UFPR), que também coordenou o Simpósio e
apresentou a comunicação “Estado, tributos, mercado: a perspectiva de Marcel
Mauss”. Ainda neste dia, tiveram início dois dos três mini-cursos previstos:
Sociologia da Medicina e da Saúde, ofertado por José Miguel Rasia (UFPR); e
Metodologias Informacionais na Análise de Informações e Discursos, por Maurício
Russo (UFRGS) e Alex Niche Teixeira (UFRGS).
No dia 18/07, Paulo Henrique Martins (UFPE) fez conferência intitulada
“Reciprocidade, dádiva e solidariedade: repensando a proteção social a partir dos
novos arranjos familiares” e teve início o terceiro mini-curso, no caso, Introdução à
Sociologia Econômica, ministrado por Cécile Raud (UFSC) e Márcia da Silva Mazon
(UFSC). Observe-se que os mini-cursos tiveram uma carga horária equivalente a
sete horas, distribuídas em quatro dias.
A

programação

teve

seqüência

no

dia

20/07

com

o

simpósio

“Interdisciplinaridade, ciências e tecnologias: desafios epistemológicos”, coordenado
por Maíra Baumgarten (FURG/UFRGS), que também apresentou a comunicação
“Conhecimentos e complexidade: diálogos integradores”. A mesa foi composta ainda
por Adélia Miglievich (UENF), com o trabalho “Ciência como Política: petróleo e
matriz energética na proliferação dos ‘híbridos’ da Modernidade”; e por Mauro Roese
(UFRGS), com “A Interdisciplinaridade na prática: Sistemas de Inovação e os
percalços da nova forma de produzir conhecimento”.
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Aconteceram também o encontro aberto “O currículo do ensino médio e a
presença da Sociologia” e o simpósio “Movimentos sociais e democracia: paradoxos
e desafios”. O encontro aberto contou com a participação de Nelson Dacio Tomazi
(UFPR); Nise Jinkings (UFSC); Fernando Ponte de Sousa (UFSC); Miriam Hartung
(UFSC) e Tamara Benakouche (UFSC). O simpósio, por sua vez, teve como
participantes Ligia Lüchmann (UFSC) – também coordenadora – que apresentou
comunicação intitulada “Sociedade civil e participação: problemas e desafios da
legitimidade democrática; e Julian Borba (UFSC), com o trabalho “Dilemas da
participação da sociedade civil na formulação de políticas públicas: algumas
experiências de Orçamento Participativo”.
Todos esses eventos tiveram uma presença efetiva; os mini-cursos atingiram
uma clientela ampla e variada e os simpósios, conferências, bem como o encontro
aberto, reuniram, em média, cada um, em torno de 50 a 70 pessoas, sendo sempre
seguidos por debates com o público presente. A SBS providenciou um folder
impresso com a programação, o qual foi amplamente distribuído.
Um ponto que deve ainda ser destacado é que para além da programação
oficial da SBS, houve uma ampla participação de sócios e sócias na programação
geral da SBPC.
Dentro da programação institucional, no dia 18/07 teve lugar uma Assembléia
Ordinária dos sócios da SBS. O Presidente Tom Dwyer, que se encontrava no XVI
Congresso Mundial de Sociologia, (ISA), em Durban, África do Sul, foi representado
na assembléia pela 2ª. Vice-Presidente, Ana Maria Fernandes. Estiveram presentes
19 sócios. Além dos informes, a pauta constou dos seguintes pontos: 1) a
participação da SBS na SBPC; 2) a aprovação da obrigatoriedade do ensino de
Sociologia no ensino médio; 3) a realização do XIII Congresso Brasileiro de
Sociologia; 4) assuntos gerais.
____________________________________________________________________
OUTRAS NOTÍCIAS III:

Caderno de Resenhas
Breve notícia sobre caderno de resenhas
A Comissão de Publicações da SBS está estruturando, em breve, um jornal
eletrônico de resenhas com periodicidade semestral. A SBS RESENHAS é uma
publicação eletrônica semestral editada pela Sociedade Brasileira de Sociologia. Seu
objetivo é publicar resenhas originais de livros ou coletâneas, nacionais ou
estrangeiros, na área de ciências sociais elaboradas por especialistas, tendo em
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vista

contribuir

para

a

difusão

e

atualização

de

obras

importantes

ao

desenvolvimento do debate acadêmico.
____________________________________________________________________
OUTRAS NOTÍCIAS IV:

XVI Congresso Mundial de Sociologia
XVI World Congress of Sociology
Participação da SBS no Congresso Mundial de Sociologia
103 delegados brasileiros que atuam em diferentes instituições de ensino e
pesquisa participaram no Congresso Mundial de Sociologia em Durban, África do
Sul. Nossa delegação foi a maior da América Latina e uma das maiores dos países
em desenvolvimento. O congresso contou com a presença de 3.500 delegados
oriundos de 104 países.
A presença de pesquisadores brasileiros, atuando como membros da
Diretoria e de comitês de grupos de Pesquisa da ISA (RC- ISA) foi reconhecida
durante o Congresso: na qualidade de organizadores(as) e coordenadores(as) de
mesas-redondas, apresentadores(as) de trabalhos e ativa participação nas várias
comissões. Como resultados práticos dessa representatividade, as articulações
políticas foram bem sucedidas e o país conseguiu eleger três representantes que
atuarão no Comitê Executivo da ISA, até o ano 2010; são eles: Alice Rangel de
Paiva Abreu, Elisa Reis e José Vicente Tavares dos Santos. É a primeira vez que o
Brasil elege tantos diretores! Certamente a SBS vai trabalhar no sentido de
aproveitar este fato de modo a contribuir para ampliar a internacionalização da
sociologia brasileira.
Outra conquista: durante o próximo congresso da SBS a ser realizado na
cidade do Recife, estarão presentes 22 representantes do Comitê Executivo da
Associação Internacional de Sociologia, sendo que o seu presidente Michel
Wieviorka fará a conferência de abertura do nosso Congresso. O primeiro dia de
nosso Congresso contará com uma intensa participação de membros do CE da ISA
nas mesas-redondas e em outros eventos.
Os membros do CE da ISA, ainda não mencionados, e que devem participar
no XIII Congresso Brasileiro de Sociologia são:
Vice Presidentes: Arturo RODRIGUEZ MORATO (Universidad de Barcelona),
Hans JOAS (University of Erfurt), Devorah KALEKIN-FISHMAN (University of Haifa
Israel), Michael BURAWOY (University of California, Berkeley), Jan Marie FRITZ
(University of Cincinnati, EUA).
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Membros do CE: Syed Farid ALATAS (National University of
Singapore), Ulla BJORNBERG (Göteborg University), Louis CHAUVEL (SciencesPo, Paris), Ann DENIS (University of Ottawa), Julia EVETTS (University of
Nottingham), Marcel FOURNIER (Université de Montréal), Valentine MOGHADAM
(Purdue University, EUA), Nikita POKROVSKY (Higher School of Economics,
Moscow), Emma PORIO (Ateneo de Manila University), Abdul-Mumin SA'AD
(University of Maiduguri, Nigéria), Yoshimichi SATO (Tohoku University, Japão), Tina
UYS (University of Johannesburg), Robert VAN KRIEKEN (University of Sydney).
____________________________________________________________________
OUTRAS NOTÍCIAS V:

Encontro China–Brasil de Pesquisadores em
Ciências Sociais
Sociologia da Infância e da Juventude
As duas jornadas do 1o Encontro China – Brasil de Pesquisadores em
Ciências Sociais sobre a Sociologia da Infância e da Juventude foram realizadas na
UNICAMP no dia 12 de maio, e no Palácio do Planalto em Brasília no dia 16 de
maio. A programação científica teve apresentações de An Guoqi (CYCRC) e Cao Kai
(CYCRC) e a presença de Liu Lisheng (CYCRA), Xu Zhiyan (CYCRC), Wang Zhijie
(CYCRA). Em Campinas a jornada foi aberta pelo Prof. Arley Ramos Morenos Diretor do IFCH, e os expositores foram Helena Wendel Abramo (PMSP), Ethel
Kosminsky (UNESP), Maria Carla Corrochano (USP) e Tom Dwyer (UNICAMP,
SBS). Em Brasília contamos com a colaboração da Secretária Nacional de
Juventude, (SNJ) e as exposições brasileiras ficaram por conta de Sr. Carlos Odas
(SNJ) e Sr. José Almir da Silva (SNJ), e das Professoras Wivian Weller (UNB), Ana
Maria Fernandes (UNB, SBS), Dirce Mendes da Fonseca (UNB/NEIJ). Em ambas as
cidades o encontro foi acompanhado por alunos de várias universidades.
A troca de idéias e perspectivas foi informativa para os dois lados, e também
se revelou rica, promissora e complexa. No plano prático, possibilidades de
intercâmbio foram discutidas e o SNJ se comprometeu em escrever um documento
propondo um convênio bilateral de intercâmbio, pesquisa comparativa e de
desenvolver uma agenda de pesquisa e discussão de políticas públicas de/para/com
juventudes.
____________________________________________________________________
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OUTRAS NOTÍCIAS VI:

Lançamento de livro
Em que mundo viveremos?
No dia 4 de setembro o Presidente da Associação Internacional de Sociologia,
Michel Wieviorka, lançou o livro ‘Em que Mundo Viveremos?’ (Editora Perspectiva), e
proferiu uma conferência na PUC de São Paulo.
____________________________________________________________________
OUTRAS NOTÍCIAS VIII:

www.sbsociologia.com.br
Notícias sobre o Site da SBS
Nossas duas estagiárias (Paula em Recife e Rose em Campinas) têm feito um
trabalho persistente na tentativa de atualizar nosso site. Resumos de 485 teses e
dissertações recentes estão no site, infelizmente apenas 10 instituições são
representadas. Temos links a 9 revistas científicas brasileiras, assim como vários
outros links.
Quem tiver informações que gostaria que fossem colocadas no site deve
escrever para sbsrecife@ufpe.br. Isto inclui resumos de dissertações e teses, livros,
revistas, informações sobre eventos científicos ou sobre visitas ou viagens de
professores, etc. No atual momento muitas destas informações são conhecidas
apenas no local de origem, o site da SBS se propõe a ser uma ferramenta de
divulgação de informações sobre a sociologia brasileira para a comunidade
científica. Mas, para que as informações apareçam no site é fundamental cooperar
com a SBS.
Pagamento de anuidades via o site
Devido ao crescimento da SBS e sua crescente institucionalização os custos
de manutenção (site, contador, trabalho da secretaria, telefonia, boletim, encargos
bancários, organização do próximo congresso) e de representação (nacional e
internacional) da sociedade aumentaram muito. Nossa anuidade é muito baixa em
comparação com muitas outras sociedades científicas, para manter esta situação
privilegiada é necessário que todos cumpram seu dever. Infelizmente muitos
associados ainda não pagaram as anuidades de 2005 e de 2006.
Os boletos para o pagamento estão sendo emitidos via site. Cada associado
precisa de uma senha para entrar na sua área pessoal do site para emitir um boleto.
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Uma vez pago o boleto, o Banco do Brasil informa à SBS o número de identificação
do mesmo, uma funcionária da SBS dá baixa na dívida via site e um recibo é
automaticamente emitido via correio eletrônico.
Para ter acesso a sua senha pessoal o associado deve solicitar a mesma à
Secretaria Geral sbsrecife@ufpe.br De posse da senha, o associado pode construir
seu próprio website, atualizar seus próprios dados cadastrais on-line, pagar
anuidades e acessar as informações necessárias para conseguir descontos na rede
de hotelaria que inclui os grupos Accor, Mercure, Formula 1 e outros.
Outros meios de pagamento de anuidades
A partir de outubro de 2006 vai ser possível pagar a anuidade via site usando
o cartão de crédito Visa.
Todos aqueles que não querem pagar via site ou via o cartão de crédito
podem: depositar R$ 70,00 na conta da SBS. Banco do Brasil (001), agência 1899,
número da conta 29.832-8. O número do CNPJ é 56.811.581/0001-04. Uma vez feito
o deposito é preciso enviar o comprovante para Salete Cavalcanti, Secretária
Geral, Sociedade Brasileira de Sociologia, Av. Acadêmico Hélio Ramos, s/n 12º
Andar, Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFPE, Cidade Universitária,
50670-901 Recife PE. Ou enviar o comprovante por fax: 081-2126.8280.
____________________________________________________________________
DIVULGUE A ENTIDADE:

Novos associados
Basta acessar o Site
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,
descritos.
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