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___________________________________________________________________
MENSAGEM AOS ASSOCIADOS
Caras associadas, caros associados e amigo(a)s da SBS,

Este 1º Boletim da SBS do ano 2009 traz um amplo leque de notícias de interesse
dos associados, falamos da Sociologia brasileira, regional e internacional.
Falta pouco mais de quatro meses até o começo do XIV Congresso Brasileiro de
Sociologia. Ao longo dos últimos meses um trabalho intensivo foi realizado pelas diversas
comissões da SBS e do Congresso, e pelos coordenadores dos GTs. Houve também
muitos contatos com pesquisadores, muitas negociações com autoridades tanto na UFRJ
quanto em outras organizações relevantes. Estamos superando vários obstáculos, graças
a um esforço monumental dos membros da comissão organizadora local e esperamos
poder organizar um congresso a altura da sociologia brasileira, e que também
comemorará os 60 anos da SBS.
Nossos tempos são muito preocupantes. Desde setembro de 2008 se configurou a
existência de uma enorme crise financeira mundial, em tempos mais recentes seu
impacto passa a ser mais visível no nosso país. Por toda parte aumentam as incertezas,
os conflitos e as angustias da população. Nosso papel de sociólogo é buscar captar a
relação entre esta crise e as transformações do tecido social (sistemas de relações
sociais): as verdades de ontem se transformam em ilusões, ilusões estão sendo vendidas
como se fossem verdades, novos processos sociais emergem, e por toda parte novos
objetos de pesquisa e reflexão sociológica aparecem.

Abraços,

Tom Dwyer
Presidente da SBS
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XIV Congresso Brasileiro de Sociologia – SBS
28 a 31/07/2009, UFRJ, Rio de Janeiro

As comissões que integram o comitê de organização do XIV Congresso Brasileiro
de Sociologia avançaram nos preparativos para o evento que será realizado do dia 28 a
31 de julho, na cidade do Rio Janeiro. A solenidade de abertura ocorrerá no Auditório
Odylo Costa na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e as atividades subseqüentes
incluindo conferências, mesas redondas, grupos de trabalho, fóruns especiais, minicursos, a exposição 60 anos da SBS, apresentação de pôsteres dos Sociólogos do Futuro
e atividades culturais serão realizadas no Fórum de Ciência e Cultura, antiga reitoria da
UFRJ, e em institutos e faculdades do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, situados
no Campus da Praia Vermelha.
Entre as atividades culturais estão programados lançamento de livros, concertos e
recital de poesia. O comitê de organização do XIV Congresso tem buscado as melhores
alternativas para acolher os congressistas e propiciar-lhes um ambiente agradável de
trabalho e discussão. Neste último mês, tem procurado, sobretudo, cuidar da
hospedagem dos graduados e estudantes de outras cidades para que sua estadia no Rio
de Janeiro e participação no congresso possa ser a melhor possível.
Glaucia Villas-Bôas
____________________________________________________________________
XIV Congresso da SBS
Exposição SBS - 60 anos
Uma das primeiras sociedades científicas criadas no Brasil, a SBS estará
comemorando seus 60 anos de atividades durante o XIV Congresso. E se comemorar
significa lembrar junto, nada mais adequado que marcar o aniversário da sociedade com
uma intensa agenda de debates em torno dos consensos e controvérsias que
caracterizam não só o tempo presente, mas também os diferentes momentos pelos quais
passou o associativismo científico dos sociólogos brasileiros. Para contribuir na reflexão
crítica e na divulgação dessa história estamos organizando a Exposição: SBS: 60 anos, a
ser inaugurada no dia 29 de julho, no Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ.
Na mostra pretende-se expor as diferentes fases da SBS, desde sua criação por
Fernando de Azevedo até o momento atual. Na primeira parte, serão abordadas as
atividades iniciais, a relação da entidade brasileira com a International Sociological
Association (ISA), os primeiros congressos realizados e o período em que as atividades
foram interrompidas durante o regime militar.
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A re-fundação da SBS em 1985 e as

atividades que se seguiram, com ênfase nos debates realizados durante os congressos,
serão abordadas nas partes seguintes. Fotografias, documentos, publicações, registros
em vídeos e correspondência estão sendo levantados em acervos e junto às diretorias
dos diferentes períodos.
A idéia é organizar uma mostra sobre a história da sociedade e, ao mesmo tempo,
contribuir para progressivamente constituir o seu acervo de documentos. Para que se
atinja esta finalidade, torna-se imprescindível a contribuição dos sócios, pois até agora se
conseguiu reunir pouco material.

Certamente muitos possuem fotografias, cartas,

bilhetes, filmes, cartazes e outras fontes referidas aos congressos e a outras atividades
da SBS. Empréstimos, doações e sugestões são fundamentais para este trabalho e as
informações podem ser enviadas a Nísia Trindade Lima, pesquisadora da Casa de
Oswaldo Cruz e curadora da exposição (e-mail: lima@coc.fiocruz.br).

Nísia Trindade Lima

____________________________________________________________________
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.
___________________________________________________________________
Survey Associados SBS

SBS realiza pesquisa com seus Associados!
Nos próximos dias, os associados receberão mensagem com link para
preenchimento de questionário que objetiva oferecer um perfil estatístico dos sócios e,
consequentemente, da comunidade nacional de pesquisadores. As respostas respeitarão
a regra de anonimato. Contamos com a colaboração e participação de todos.
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Prazos de início:
26/03/2009 - Liberação do questionário
27/03/2009 - 1º Boletim de divulgação junto aos associados
Maria Lígia Barbosa
___________________________________________________________________

Concurso SBS/IPEA
– Bolsa de Pesquisa –
O Brasil e o desenvolvimento Sustentável
O Concurso foi regido pelo Edital 001/2008 - SBS/IPEA
No total, 13 (treze) projetos concorreram, sendo contemplado com a bolsa o projeto
de Felícia Silva Picanço, Coordenadora do Núcleo de Estudos de Desigualdades
Contemporâneas da UERJ, “Famílias, condições de vida, transmissões e aquisições:
estratégias para a reprodução de classe e ascensão social”.
Ana Maria Fernandes (UnB) - presidente
Jose Miguel Rasia (UFPr)
Juarez Brandão Lopes (USP/UNICAMP)
Comissão Julgadora

___________________________________________________________________
XVII Congresso Mundial de Sociologia – ISA
11 a 17 de julho de 2010,
Gothenburg
O XVII Congresso Mundial da Associação Internacional de Sociologia terá lugar no
período de 11 a 17 de julho de 2010, em Gothenburg na Suécia.

O tema geral do

Congresso é “A Sociologia em Movimento”. Nas palavras de Michel Wieviorka, presidente
da ISA, a idéia de uma sociologia em movimento “traduz o fato de que nossa disciplina
contribui para o entendimento do mundo em que vivemos definindo novos objetos de
pesquisa, concebendo novas abordagens, e re-avaliando nossa rica tradição. Isso implica
uma nova abertura em relação a outras disciplinas e às questões normativas”.
Embora a data do congresso pareça bem distante, os preparativos para sua
realização já começaram faz tempo.É possível ver no site da ISA (www.isa-sociology.org)
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todas as informações sobre o programa geral e aquele de cada Research Group, Study
Group e Thematic Group. Também aparecem aí os passos necessários para se
apresentar um trabalho, assim como todos os prazos relevantes. A comunidade brasileira
de sociólogos tem tido participação expressiva nos encontros da ISA e a SBS tem certeza
que no Congresso Mundial de 2010 vamos manter viva essa tradição.
Sítio do evento: http://www.isa-sociology.org/congress2010/
Elisa Reis
___________________________________________________________________
XXVII Congreso ALAS
01 de agosto/ 04 de setembro
Buenos Aires
Lembramos aos interessados que as inscrições para o Congresso da ALAS se encerram
no dia 30/03/2009.
Sítio do evento www.alas.fsoc.uba.ar

___________________________________________________________________
61ª Reunião Anual da SBPC
12 de julho de 2009 a 17 de julho de 2009
Manaus (AM)
A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SPBC) estará realizando a sua 61ª
Reunião Anual, em Manaus, Amazonas. A entidade organiza reuniões anuais e regionais
com a participação de sociedades e associações científicas das diversas áreas de
conhecimento, nas quais comparecem milhares de cientistas, professores, estudantes,
profissionais liberais e demais interessados na discussão de temas ligados à ciência e
tecnologia nacionais. Além disso, promove encontros e cursos destinados a familiarizar a
sociedade com o trabalho científico e sua importância para o país.
O evento deste ano tem como tema central Amazônia: Ciência e Cultura e será realizado
no campus da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) que, neste ano, comemora
seu centenário. A programação científica será composta de conferências, simpósios,
mesas-redondas, mini-cursos, assembléias, encontros e sessões especiais. As inscrições
de resumos poderão ser feitas até 23 de março de 2009.
A programação cientifica da SBS será coordenada por Antonio Carlos Witkoski, que
aceita sugestões da comunidade pelo e-mail: acwitkoski@uol.com.br
Sítio do evento www.sbpcnet.org.br/manaus/normas.
Antonio Carlos Witkoski
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___________________________________________________________________
XIII ENANPUR
Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e
Regional
Planejamento e gestão do território: escalas, conflitos e incertezas será o tema central do
XIII Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em
Planejamento Urbano e Regional (XIII ENANPUR), que acontecerá em Florianópolis,
entre os dias 25 e 29 de maio, na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
Florianópolis, SC. Realizados a cada biênio desde 1986, os Encontros Nacionais da
ANPUR reúnem planejadores, arquitetos, geógrafos, sociólogos, antropólogos,
economistas, historiadores, dentre outras formações, e se caracterizam pelo diálogo entre
a pesquisa e a ação política desenvolvida em diferentes Ministérios, Secretarias de
Governo e Organizações Não Governamentais. O próximo Encontro deverá atrair entre
1.000 e 1.500 participantes, de todo o Brasil e de países vizinhos. Mais informações no
site www.xiiienanpur.ufsc.br.
Tamara Benakouche
___________________________________________________________________
Prêmio José Reis de Divulgação Cientifica –
2009
Modalidade: "Instituição ".
CNPq – MCT
Inscrições até 11 de maio de 2009
Regras no sítio: www.cnpq.br/premios/josereis
___________________________________________________________________

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 5 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.
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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 sexto 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. O número 5 pode ser acessado em:
http://www.sbsociologia.com.br/downloads/5sbs_resenhas_12_08.pdf

___________________________________________________________________

CONCURSOS PÚBLICOS E SELEÇÂO PÓS DOC
1) Departamento de Sociologia/Unesp
Informamos a realização de concurso público para docente junto ao Departamento
de Sociologia/Unesp, campus de Araraquara. Para informações consulte o sítio
http://www.fclar.unesp.br/rh/concurso_docente.php
Leila Stein
2) CDSA da UFCG
O Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semi-árido (CDSA) da UFCG,
campus de Sumé-PB realizará no período de 16 de março a 17 de abril deste ano,
inscrições para concurso público de provas e títulos destinados a selecionar candidatos
para o provimento de 51 vagas na carreira do magistério superior (03 vagas para
Sociologia, 03 vagas para Antropologia, 02 vagas para Ciência Política, ), pertencente ao
quadro de pessoal da Universidade federal de Campina Grande. As provas serão
realizadas no campus de Campina Grande no período de 25 de maio a 04 de junho de
2009.
Maiores informações no site www.ufcg.edu.br
Sérgio Oliveira
3) Seleção para Pós-doutorandos UNICAMP
O Departamento de Sociologia da UNICAMP anuncia um processo de seleção para
pós-doutorandos. As inscrições vão abrir em breve, e se encerram no final de abril.
Espera-se que os selecionados iniciarão suas atividades a partir do mês de agosto de
2009.
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Para informações, ver o sítio do DS da Unicamp.
http://www.ifch.unicamp.br/corpo.php?pasta=departamentos&texto=sociologia
Tom Dwyer
___________________________________________________________________
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.
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
__________________________________________________________________
LABORATÓRIO INTERNACIONAL PARA DOUTORANDOS EM SOCIOLOGIA
No começo de outubro será realizado, em Hayama, Japão, o 'Laboratório
internacional pare doutorandos em Sociologia' organizado pela Associação Internacional
de Sociologia (ISA).
As inscrições estão abertas até o dia 31 de maio (inscrição a ser feita via o
correio). A ISA paga todos os custos dos doutorandos selecionados.
Maiores informações:
http://www.isa-sociology.org/isa_lab.htm=
Tom Dwyer
__________________________________________________________________
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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.
___________________________________________________________________

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

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, Gláucia Villas-Bôas, Nìsia
Trindade, José Miguel Rasia, Sergio
Oliveira, Antonio Carlos Witkoski, Leila
Stein, Tamara Benakouche e Maria
Ligia Barbosa.

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
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