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nº. 03/2006 (dezembro de 2006)

DE

SOCIOLOGIA

____________________________________________________________________
O QUE VAI ACONTECER I:

XIII Congresso Brasileiro de Sociologia
Desigualdade, Diferença, Reconhecimento
Local: Recife Data: 29/5/2007 a 1/6/2007
ABERTO O PRAZO PARA ENVIO DE PROPOSTAS DE TRABALHOS PARA OS
GTs E DE PÔSTERES PARA O "SOCIÓLOGOS DO FUTURO"
Caro(a)s associado(a)s e demais leitore(a)s,

É com grande felicidade que convidamos você a ajudar a escrever mais um
capítulo na história da sociologia brasileira. Desde a redemocratização do país os
congressos brasileiros de sociologia (CBS) vêm adquirindo dimensões, conteúdo
intelectual e destaque cada vez maior. O XIII CBS será realizado na Universidade
Federal de Pernambuco, Recife entre os dias 29 de maio e 1 de junho de 2007. O
tema do XIII CBS Desigualdade, diferença, reconhecimento vai permitir uma rica e
consistente

reflexão

sobre

dilemas

e

processos

contemporâneos

vividos

especialmente na sociedade brasileira. Esperamos que sua participação neste XIII
CBS seja significativa no plano intelectual, construindo um ambiente para contatos e
intercâmbios acadêmicos, permitindo também conhecer novos talentos e temas de
pesquisa.
A secretaria da SBS já recebeu um grande número de propostas de grupos de
trabalho, mesas redondas, mini-cursos e várias outras atividades. A Comissão
Científica divulgará os primeiros resultados do seu processo seletivo no dia 15 de
novembro. A partir desta data as inscrições estarão abertas para propostas de
trabalhos a serem apresentadas tanto nos GTs quanto nos Sociólogos do Futuro. A
data limite para o envio de propostas é dia 15 de dezembro.
A Comissão Organizadora está trabalhando arduamente na complexa tarefa
de organizar o congresso; já estão sendo reservadas salas e outros locais para o
evento, assim como os alojamentos para acolher centenas de estudantes, o projeto
do XIII CBS já foi enviado para agências de fomento e outros patrocinadores, um site
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específico (hot site) do Congresso está em desenvolvimento, o cartaz acabou de sair
da gráfica.
No projeto do Congresso está uma exposição dos livros produzidos ao longo
dos últimos 10 anos pela sociologia brasileira. Assim, gostaríamos que os autores e
organizadores de livros entrassem em contato para que possamos organizar a mais
completa exposição possível.
A Diretoria da Associação Internacional de Sociologia (ISA) está planejando
ter sua reunião anual em Recife nos dias anteriores ao nosso congresso. Assim
esperamos poder contar com a participação de seus integrantes em diversas
atividades; conferências, mesas redondas e sessões. Vamos poder ouvir e trocar
idéias com sociólogo(a)s de todos os continentes, entre os quais Michel Wieviorka,
presidente da ISA.
Além de dirigir nosso convite aos associado(a)s da SBS, também gostaríamos
de estimular sociólogos não associados a enviar suas propostas de trabalho e a
participar no congresso. Em especial dirigimos este nosso convite aos estudantes
cuja contribuição vem crescendo a cada congresso. Com isso a sociologia brasileira
se renova e os sociólogos do presente e do futuro acabam conhecendo melhor a
nossa ciência nas suas múltiplas dimensões.
Abraços,
Tom Dwyer
Silke Weber
ENVIO DE PROPOSTA DE TRABALHO PARA OS GTS
PRAZO: ATÉ 15/12/2006
TITULAÇÃO MÍNIMA: MESTRE

Regras para o envio de propostas de trabalho individual, ou em co-autoria, para o
Grupos de Trabalho programados
O envio de proposta individual para apresentação de paper nos grupos de
trabalho do XIII Congresso está facultado a todo e qualquer pesquisador(a) atuante
nas áreas de ciências sociais e afins e detentor(a) da titulação mínima de mestre.
Cada pesquisador(a) poderá inscrever uma única proposta de trabalho como
primeiro(a) autor(a). Basta consultar e escolher o Grupo na relação disponibilizada
no formulário de inscrição on line (http://www.sbsociologia.com.br/).
O pesquisador(a) poderá indicar, quando for pertinente, uma segunda opção
de grupo de trabalho no qual seu trabalho possa ser programado.
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As propostas deverão ser encaminhadas no período de 18/11/2006 a
15/12/2006, através do preenchimento dos dados requeridos no formulário on line.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
FINANCIAMENTO: O financiamento via SBS no XIII Congresso Brasileiro de
Sociologia é restrito aos conferencistas, aos participantes em mesas redondas e a
até um(a) coordenador(a) por grupo de trabalho. Os demais participantes deverão
recorrer a outras fontes de financiamento. (Nota: devido a eventuais dificuldades de
financiamento do congresso, os pesquisadores nível 1 no CNPq poderão ser
solicitados a utilizar os recursos de suas taxas de bancada para financiar sua
participação).

PAPERS: Todos os participantes que tenham seus trabalhos aceitos para
apresentação em grupo de trabalho terão que, OBRIGATORIAMENTE, encaminhar
para a SBS, até o dia 23 de abril de 2007, a íntegra de seus papers. O material será
publicado em formato eletrônico. O endereço para o encaminhamento é
sbspapers@sbsociologia.com.br.

CRONOGRAMA GERAL DE MONTAGEM DA PROGRAMAÇÃO
Período - Atividade


Encerrado envio de propostas para a realização de Grupos de Trabalho (GT)
ou Mesas Redondas (MR) - EXCLUSIVO PARA SÓCIOS DA SBS.



15/11/2006 - publicação no site SBS da relação de grupos de trabalho
selecionados



18/11/2006 a 15/12/2006 - inscrição de propostas de trabalho individual, ou
em co-autoria, nos grupos de trabalho programados.



Disponível em breve propostas para exposição de trabalho de jovens
pesquisadores no espaço "Sociólogos do Futuro".



31/01/2007 Divulgação dos resumos aprovados (GTs e Sociólogos do Futuro)
e envio das cartas de aceitação.



27/02/2007 divulgação da programação geral do evento.



23/04/2007 data máxima para envio dos trabalhos dos GTs (a serem
divulgados no site da SBS).
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O QUE VAI ACONTECER II:

Metodologia Quantitativa em Ciências Sociais
24 de junho a 03 de Agosto de 2007 - UFMG
A Fundação Ford, a ANPOCS, a Sociedade Brasileira de Sociologia e os
programas do Doutorado e Mestrados em Sociologia e Ciência Política da Faculdade
de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG estão promovendo um curso de
Metodologia Quantitativa que será oferecido de 24 de Junho a 03 de Agosto de
2007.
O curso é orientado para professores, pesquisadores e estudantes de pósgraduação em Ciências Sociais, bem como profissionais de outras áreas, mas com
formação equivalente.
O Programa Intensivo de Metodologia Quantitativa da UFMG constitui hoje a
mais alta referência nos estudos de Métodos Quantitativos no Brasil, condição
outorgada pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências
Sociais — ANPOCS.
O Programa celebrou convênio com a Universidade de Michigan viabilizando
o intercâmbio de professores entre estas universidades parceiras.
Possui também convênios com as Universidades de Cape Town, Beijing e
Varsóvia, através dos quais se desenvolve o Survey da Região Metropolitana de
Belo Horizonte. Esta vinculação internacional consolida definitivamente o Programa
de Metodologia Quantitativa da Universidade Federal de Minas Gerais, por onde já
passaram cerca de 400 alunos de todo o país.
Professores de várias universidades brasileiras participam deste programa,
mantendo a tradição de estudos em Metodologia Quantitativa aplicada às Ciências
Sociais.
Inscrições: a partir de 20 de novembro de 2006
Mais informações: http://www.fafich.ufmg.br/~mq/home.htm
____________________________________________________________________
OUTRAS NOTÍCIAS I:

30 º ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS
As notícias
No último encontro da ANPOCS, a reunião da SBS foi das mais animadas.
Todos os presentes se comprometeram a divulgar o Congresso e contribuir para
divulgar um chamado aos sócios em débito para o pagamento das anuidades dos
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últimos anos. O pagamento poderá ser feito pelo site da SBS através de boleto
bancário ou cartão de crédito VISA.
Foi discutida, ainda, a programação do XIII Congresso da SBS, no qual
também será realizado o encontro do Comitê executivo da ISA. O Grupo RC40 da
ISA se reunirá, em Recife, nos dias 27 e 28 de maio. Os interessados em participar
devem escrever para saletcav@hotlink.com.br .
____________________________________________________________________
OUTRAS NOTÍCIAS II:

Sociologia no Ensino Médio
Notícias da Anpocs
Foi realizado no 30º Encontro Anual da Anpocs, em outubro último, o Fórum
Sociologia no ensino médio (ou, o que fazer no dia seguinte?) – uma discussão
sobre programas, métodos e recursos didáticos, que teve a coordenação de Heloisa
Helena T. de Souza Martins (FFLCH/USP) e contou com os expositores: Elisabeth
da Fonseca Guimarães, da Universidade Federal de Uberlândia, Amaury César de
Moraes, da Faculdade de Educação da USP e Nelson Tomazi, da Universidade
Estadual de Londrina. O objetivo do Fórum foi o de apresentar as Orientações
Curriculares Nacionais para a Sociologia – de cuja redação os três expositores
participaram - e discutir os aspectos didáticos do ensino dessa disciplina, de forma a
garantir a qualidade do ensino. Pode-se dizer que esse evento foi um sucesso, pois
tivemos a presença de cerca de 70 pessoas interessadas na discussão. Na
realidade, o tempo disponível foi pouco para as questões que surgiram, o que levou
a uma reunião informal junto à piscina do Hotel Glória, no período da tarde. Os
participantes da mesa reuniram-se com cerca de 20 pessoas que colocaram
questões e trocaram informações a respeito da situação do ensino da sociologia no
nível médio em suas cidades e estados. Ficou evidente para os organizadores do
fórum, todos membros da Comissão de Ensino da SBS, a necessidade de ampliar
essa discussão, criando novos espaços para o debate. Durante o fórum foi recolhido
o endereço eletrônico de todos os participantes com o objetivo de organizar uma lista
de todos os interessados no tema.
Nesse sentido, a Comissão de Ensino e a SBS estão organizando um
Seminário Nacional sobre a Sociologia no Ensino Médio, que se realizará no campus
da Universidade de São Paulo, nos dias 1 e 2 de março de 2007. O evento conta
com o patrocínio das Pró- Reitorias de Graduação e de Cultura e Extensão da
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Universidade de São Paulo, da Pró-Reitoria de Graduação da Unicamp, da
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e da Faculdade de Educação da
Usp. No próximo boletim poderemos trazer a programação completa desse evento.
____________________________________________________________________
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,

e

seguir

os

procedimentos descritos.
____________________________________________________________________

Expediente
Diretoria (biênio 2005-2007)
Wilson José Barp

Presidente
Tom Dwyer

Conselho Fiscal
Alexandre Antônio Cardoso
José Miguel Rasia
Alda Britto da Motta

1º Vice-presidente
Irlys Alencar Firmo Barreira
2º Vice-presidente
Ana Maria Fernandes

Secretaria em Recife
Paula Regina Guerra e Ceres Ferreira
de Paula.

Secretária Geral
Josefa Salete Barbosa Cavalcanti

Editores deste número
Magda Maria Bello de Almeida Neves,
Tom Dwyer, Josefa Salete Barbosa
Cavalcanti

1º. Secretária adjunta
Magda Maria Bello de Almeida Neves
2º. Secretária Adjunta
Heloísa Helena Teixeira de Souza
Martins

Boletim de responsabilidade
diretoria da SBS

Tesoureira
Maíra Baumgarten Corrêa

da

E-mail: sbsrecife@ufpe.br.
Fone: (81) 2126-8280

Diretores
José Ricardo Ramalho
Pedro Célio Alves
Maria Celi Scalon
Lorena Holzman
Tamara Benakouche

Colaboraram neste número:
Heloísa Helena Teixeira de Souza
Martins, Deivison Gonçalves Amaral.
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