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Este relatório apresenta as atividades
da gestão no biênio e está divido em
quatro seções: 
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Gestão

Participações, Projetos e Parcerias com associações
científicas

Revista Brasileira de Sociologia (RBS)

Ações de Comunicação e Divulgação Científica



1Novembro 2019/ março 2020: registro da diretoria e trâmites burocráticos;

Setembro 2019: Reunião SBPC em São Paulo (apresentação da Pesquisa
Diagnóstico das CHSSALLA no Brasil - 2006-2016);

Março 2020: reunião na sede da SBPC em São Paulo com os presidentes da Capes,  
do CNPq e representante da FINEP sobre o futuro da ciência brasileira;

Criação da SBS Mídia, responsável pela organização e divulgação das atividades
utilizando as mídias digitais e expansão da presença digital da SBS com a
organização de eventos online em função da quarentena sanitária decorrente da
pandemia da Covid-19
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Organização dos Comitês de Pesquisa permanentes
incorporando os grupos de pesquisa às diversas comissões que
existiam anteriormente. 

Os Comitês de Pesquisa passaram a fazer parte da estrutura da
SBS tendo espaço no site para suas atividades, assim como Blogs
para divulgação de seus conteúdos, textos, eventos, etc. 

Os Comitês têm autonomia para organizar eventos próprios sob
a chancela da SBS que disponibiliza sua estrutura digital (SBS Tv -
YouTube, e redes sociais redes sociais como Facebook e Twitter).

A proposta dos comitês é manter as atividades científicas
acadêmicas da SBS durante todo o tempo e não apenas nos
congressos bianuais. 

A mudança dos GTs para os comitês demandou análise da
perenidade dos comitês nos últimos 10 anos, ou em sua
participação em cinco congressos consecutivos, o que permite
que novos comitês sejam constituídos desde que atinjam a
permanência exigida
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Elaboração do projeto Democracia e Resistências Acadêmicas: As
Ciências Sociais na atual conjuntura social, política e cultural
brasileira, em parceria com ABA, ABCP e ANPOCS e submetido à
Fundação Ford. Também foi realizada e um conjunto de atividades do A4
em Brasília. O Prof. Carlos Benedito Martins, ex-presidente da SBS,
continuou representando a associação nas atividades presenciais e em
parte da elaboração do projeto até o início da pandemia.



Democracia e resistência em defesa da vida, com Edna Castro (UFPA e SBS),
Ildeu de Castro Moreira (UFRJ e SBPC), Alfredo Wagner Berno de Almeida (UEA e
UEMA), Gilberto Hochman (Fiocruz). Assista aqui.

Desmonte dos direitos humanos, com Lia Zanotta Machado (UnB), Márcia de
Paula Leite (Unicamp) e Lígia Mori Madeira (UFRGS). Assista aqui.

Fronteiras da devastação: a defesa da vida em territórios indígenas e de
favelas no Brasil atual, com Luciana de Oliveira Dias (UFG e ABA), Eloy Terena
(Apib); Joziléia (UFSC), Rachel Barros de Oliveira (UERJ), Roberta Gondim
(Fiocruz). Assista aqui.

Criação das campanhas virtuais
#CiênciasSociaisArticuladas e
#CiênciaPelaVida

Realização de seminários virtuais:

https://www.youtube.com/watch?v=ixaFqw3xNog&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=WqWUoR3PnV8
https://www.youtube.com/watch?v=Ay3TInjPVrA


O A4, também forneceu recursos que contribuíram
para a realização do 20° Congresso e de suas

atividades de mídia.
 

Conheça as
redes sociais

da SBS!

https://www.sbs2021.sbsociologia.com.br/

http://www.sbsociologia.com.br/2020/home.php
https://www.facebook.com/sbsociologia
https://www.youtube.com/channel/UCNqxzQxn9XUVLwL4rOQyazg
http://www.sbsociologia.com.br/blog/


O A4 também possibilitou a criação do Monitor do Legislativo que produz
boletins e notas quinzenais dedicados a monitorar a pauta do Congresso
Nacional nos temas de educação superior e Ciência, Tecnologia & Inovação
(C T &I), com foco no mapeamento das proposições legislativas e políticas
públicas que afetem a agenda de ensino e pesquisa em Ciências Sociais.

 

https://www.anpocs.com/index.php/ciencias-sociais/destaques-2

https://www.anpocs.com/index.php/ciencias-sociais/destaques-2
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Envio de vídeo ao IV
Congreso Uruguayo
de Sociología e artigo
em livro publicado em
Buenos Aires e
lançado em junho de
2020

Conversatório sobre el
Encuentro de
Asociaciones y Colegios
Profesionales por 70 años
ALAS, em novembro de 2020

44º Encontro Anual da
ANPOCS por meio das seguintes
atividades: FR02: Articulação das
Ciências Sociais - A4, Sessão Em
defesa da sociologia: a volta do
ovo da serpente, com Jacob Carlos
Lima (UFSCar), Soraya Vargas
Côrtes (UFRGS), Helena Bomeny
(UERJ/PPCIS), Marcelo Seráfico
(UFAM)

a SBS foi a associação
nacional anfitriã do IV
ISA Forum, online,
Porto Alegre, fevereiro
2021.
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 Com a saída do Prof. Rogério Proença, editor da RBS desde
seu surgimento em 2013, o comitê editorial foi renovado e as
atividades da revista profissionalizado, a partir da contratação
de uma editora que ficou responsável pelo fluxo da revista.
Inicialmente participaram como editores os Professores
Renan Springer de Freitas (UFMG) e Adélia Migliovich (UFES), e
como editores adjuntos os professores Richard Miskolci
(UNIFESP), Marco Aurélio Santana (UFRJ) e Soraya Cortes
Vargas (UFRG).  Posteriormente, o comitê foi reformulado com
os editores Prof. Maurício Hoeltz Veiga Junior (UFRRJ), Profa.
Lorena Fleury (UFRJ) e Prof. Rodrigo Bordignon (UFSC). 



 O Sistema Open Journal System (OJS) foi atualizado e deve
entrar no novo site que será disponibilizado até agosto de 2021. 

A RBS foi indexada na
base Redalyc. A coleção
completa da revista
estará disponível nesta
base até o final de 2021. 

https://rbs.sbsociologia.com.br/index.php/rbs

https://rbs.sbsociologia.com.br/index.php/rbs
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Site
 Ao longo do período, foi realizado um conjunto de
alterações no site da SBS para torná-lo mais
informativo e amigável. Entre essas alterações,
buscou-se completar as informações sobre os
congressos, disponibilizando os anais e as
programações, quando disponíveis, assim como
informações mais precisas sobre diretorias e gerais
sobre revistas de Sociologia e cursos de pós-
graduação disponíveis no país.

O novo site integra as redes sociais da SBS, a SBS TV
(canal do YouTube), Blog da SBS, Blogs dos Comitê de
Pesquisa e estará disponível ainda em agosto de
2021.
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Redes
Sociais
Especialmente a partir de abril de 2019 após a
adoção de medidas de isolamento social e de
trabalho remoto adotadas para o
enfrentamento da pandemia da Covid-19, a
SBS incrementou sua presença virtual e
atuação nas redes sociais. Com a criação da
SBS Mídia, passamos a atuar cotidianamente
nas redes sociais, aumentando o engajamento
com a comunidade e a exposição da SBS. O
gráfico ao lado discrimina o número de
usuários inscritos em cada plataforma na qual a
SBS está presente.

 



SBS
Memória
Disponibilização da exposição dos 60 anos da SBS realizada em 2009 na UFRJ, através de
catálogo e vídeo com curadoria da Prof.ª. Nísia Trindade Lima da FIOCRUZ-RJ,
disponibilizados pela prof. Glaucia Villas Boas, presidente do congresso de 2009; 

Publicação de pequenos relatos acerca de encontros de sociologia e de cursos de
sociologia em diversas regiões do país (em andamento);

Convites e chamada pública para elaboração de bionotas (pequenas biografias intelectuais)
de sociólogos e sociólogas brasileiras que passaram a integrar o site e compuseram o
primeiro volume do e-book: “Retratos: sociólogos e sociólogas brasileiras” uma proposta
de reconstituição da história da sociologia brasileira a partir daqueles e daquelas que
contribuíram para sua construção e institucionalização. 

Dado o caráter voluntário dos autores, pretende-se que essa história seja complementada
continuamente. No primeiro volume foram publicadas 81 bionotas. As demais serão
publicadas posteriormente, embora algumas já estejam disponibilizadas no site da SBS.  

Equipe responsável: Jacob Carlos Lima
(UFSCar); Helena Bomeny (UERJ), Anna Luiza
Fayet Sallas(UFPR), Lidiane Rodrigues
(UFSCar), Rodrigo Bordignon (UFSC), Breilla
Zanon (SBS Mídia).

Baixe agora!

http://www.sbsociologia.com.br/2020/index.php?formulario=noticias&metodo=0&id=233


Parceria entre a SBS, a revista Sociologia &
Antropologia e o Blog da Biblioteca Virtual do
Pensamento Social, essa ação interinstitucional
reuniu 69 sociólogas e sociólogos de 18 países e
dos 5 continentes em respostas curtas (com até
30 caracteres) a 4 perguntas sobre as
contribuições a partir da Sociologia para pensar os
impactos sociais da pandemia do Covid-19. 

 

Simpósio Mundo
Social e Pandemia:
boletins virtuais

https://blogbvps.wordpress.com/2020/06/25/simposio-13-mundo-social-e-pandemia/

Acesse os Boletins!

https://blogbvps.wordpress.com/2020/06/25/simposio-13-mundo-social-e-pandemia/
https://blogbvps.wordpress.com/category/simposio-mundo-social-e-pandemia/


 Foi organizada dentro do site da SBS a Biblioteca das Sociólogas Brasileiras, uma seção voltada
exclusivamente para documentação bibliográfica das mulheres na Sociologia do Brasil. 

O projeto será lançado no segundo semestre de 2021, na nova interface do site da SBS. 

Na primeira etapa do projeto, estará disponível consulta à produção das seguintes sociólogas:
Aparecida Joly Gouveia, Elisabeth Souza Lobo, Heleieth Iara Bongiovani Saffioti, Virgínia Leone
Bicudo e Lucila Hermann. 

 

Biblioteca das
Sociólogas Brasileiras

Equipe responsável: Mariana Chaguri
(Unicamp), Bárbara Luisa Pires (Unicamp),
Bárbara Cunha (Unicamp) e Carla Oliveira
(Unicamp).



http://www.sbsociologia.com.br/blog/2021/07/13/andre-mendonca-no-stf-em-um-tribunal-de-onze-ministros-uma-unica-nomeacao-pode-fazer-diferenca/

Criado em outubro de 2020, o BLOG da SBS – Sociedade
Brasileira de Sociologia – é uma iniciativa coletiva e de amplo
escopo que pretende abrir e consolidar um espaço para
promoção e divulgação de debates relativos à comunidade da
SBS, fomentando a interlocução entre pesquisadoras
brasileiras e pesquisadores brasileiros atuantes nas áreas de
Sociologia e Ciências Sociais afins.

Com diversas contribuições já publicadas, o Blog abrirá
espaço para discussões sobre abordagens, conceitos e
autores/autoras-chave para a Sociologia e Ciências Sociais,
visando ser um canal constante e dinâmico de diálogo, que
reflita e fomente a atuação de sociólogas e sociólogos no
Brasil.

Blog da SBS Editora-chefe
Luana Dias Motta (UFSCar)

Comitê Editorial
Lorena Fleury (UFRGS)
Luiz Gustavo Cunha (UFSC)
Mariana Chaguri (Unicamp)
Rodrigo Bordignon (UFSC)

Assessoria de comunicação:
Breilla Zanon

http://www.sbsociologia.com.br/blog/2021/08/13/a-urdidura-de-um-projeto-coletivo-memorias-de-lutas-na-constituicao-de-tra

http://www.sbsociologia.com.br/blog/2021/08/04/espacos-perifericos-politica-violencia-e-territorio-nas-bor

Acesse!

http://www.sbsociologia.com.br/blog/2021/07/13/andre-mendonca-no-stf-em-um-tribunal-de-onze-ministros-uma-unica-nomeacao-pode-fazer-diferenca/
http://www.sbsociologia.com.br/blog/2021/08/13/a-urdidura-de-um-projeto-coletivo-memorias-de-lutas-na-constituicao-de-trabalhadores-e-militantes-sindicais/
http://www.sbsociologia.com.br/blog/2021/08/04/espacos-perifericos-politica-violencia-e-territorio-nas-bordas-da-cidade/
http://www.sbsociologia.com.br/blog/
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SBS Convida: 
Sociologia na Pandemia

Com 11 episódios realizados em 2020, a série de comunicação científica
da SBS reuniu 24 sociólogos e sociólogas de todas as regiões do país, e de
15 instituições diferentes. Os vídeos estão disponíveis no canal do
YouTube da SBS e os podcasts nos principais agregadores como Spotify,
Google Podcasts e Apple Podcasts. Equipe responsável: Jacob Lima
(UFSCar), Mariana Chaguri (Unicamp), Lorena Fleury(UFRGS) e Luiz
Gustavo de Souza (UFSC).

Episódio 1 – Sociologia, ciência e pandemia.
Participantes: Edna Castro (UFPA) e Jacob Carlos Lima (UFSCar). Mediação: Luiz Gustavo Cunha (UFSC); 

Episódio 2 – Ciência, religião e sociedade.
Participantes:Fabrício Neves (UnB) e Paulo Gracino (IUPERJ/UCAM). Mediação: Jacob Lima (UFSCar);

Episódio 3 - Mercado, solidariedade e vida econômica na pandemia.
Participantes:Paulo Niederle (UFRGS) e André Nahoum (USP). Mediação: Jacob Lima (UFSCar);

Episódio 4 – Renda básica, proteção social e pandemia.
Participantes:Lena Lavinas (UFRJ e Princeton University) e Tatiana Roque (UFRJ). Mediação: Jacob Lima
(UFSCar);

Episódio 5 – Raça, racismo e pandemia.
Participantes: Paula Barreto (UFBA) e Paulo Sérgio Neves (UFABC/UFS). Mediação: Jacob Lima (UFSCar);

Episódio 6 – Violência na pandemia.
Participantes:  Sérgio Adorno (USP) e Maria Stela Grossi (UnB). Mediação: Jacob Lima (UFSCar);

Episódio 7 – Gênero, trabalho e isolamento social.
Participantes: Bárbara Castro (Unicamp), Bila Sorj (UFRJ) e Nadya Araújo Guimarães (USP). Mediação:
Jacob Lima (UFSCar);

Episódio 8 – Estado e políticas públicas na pandemia.
Participantes:Soraya Vargas Cortes (UFRGS) e Marcelo Seráfico (UFAM). Mediação: Jacob Lima (UFSCar);

Episódio 9 – Gênero, maternidade e trabalho nas universidades.
Participantes: Andréa Vettorasse (UFG), Moema de Castro Guedes (UFRRJ) e Veronica Toste (UFF).
Mediação: Jacob Lima (UFSCar);

Episódio 10 – Crise sanitária, crise ambiental e pandemia.
Participantes: Norma Valêncio (UFSCar) e Henri Acserald (IPUR-UFRJ). Mediação: Jacob Lima (UFSCar).

Episódio 11 – Florestan Fernandes, Luiz da Costa Pinto: raça, mudança social e democracia.
Participantes: André Botelho (UFRJ), Antonio Brasil Jr. (UFRJ) e Jacob Lima (UFSCar). Mediação: Mariana
Chaguri.

Assista!

https://www.youtube.com/watch?v=FFCVWElGnCQ&list=PLS-uCD54HvZ60Zi-cBWcLe_xE9454bNvD&ab_channel=SBStv
https://www.youtube.com/watch?v=DJKAuzoXuXQ&list=PLS-uCD54HvZ60Zi-cBWcLe_xE9454bNvD&index=2&ab_channel=SBStv
https://www.youtube.com/watch?v=4MRnh_MDFNw&list=PLS-uCD54HvZ60Zi-cBWcLe_xE9454bNvD&index=3&ab_channel=SBStv
https://www.youtube.com/watch?v=cl-lpCRo6vw&list=PLS-uCD54HvZ60Zi-cBWcLe_xE9454bNvD&index=4&ab_channel=SBStv
https://www.youtube.com/watch?v=i8yEIvTo_9c&list=PLS-uCD54HvZ60Zi-cBWcLe_xE9454bNvD&index=5&ab_channel=SBStv
https://www.youtube.com/watch?v=hJks3TNDmhA&list=PLS-uCD54HvZ60Zi-cBWcLe_xE9454bNvD&index=6&ab_channel=SBStv
https://www.youtube.com/watch?v=lLvvWumn8pA&list=PLS-uCD54HvZ60Zi-cBWcLe_xE9454bNvD&index=7&ab_channel=SBStv
https://www.youtube.com/watch?v=7G36dFIeQhE&list=PLS-uCD54HvZ60Zi-cBWcLe_xE9454bNvD&index=8&ab_channel=SBStv
https://www.youtube.com/watch?v=seKNNWTPD24&list=PLS-uCD54HvZ60Zi-cBWcLe_xE9454bNvD&index=9&ab_channel=SBStv
https://www.youtube.com/watch?v=QxYImGwP0W0&list=PLS-uCD54HvZ60Zi-cBWcLe_xE9454bNvD&index=10&ab_channel=SBStv
https://www.youtube.com/watch?v=kY54BOmsKeQ&t=2129s&ab_channel=SBStv
https://www.youtube.com/watch?v=FFCVWElGnCQ&list=PLS-uCD54HvZ60Zi-cBWcLe_xE9454bNvD&ab_channel=SBStv


SBS convida: papo reto
sobre racismo no Brasil

Sessão 1 – Nosso legado: a força: formação do campo teórico
das relações raciais no Brasil e as mudanças recentes.
Participantes: Marcia Lima (USP/CEBRAP); Valter Silvério (UFSCar);
Edilza Sotero (UFBA). Mediação: Paula Barreto (UFBA);

Sessão 2 – Nossas conquistas O campo de luta política.
Participantes: Luiz Augusto Campos (Iesp – UERJ); Paulo Neves
(UFABC); Cristiano Rodrigues (UFMG). Mediação: Andréa Lopes
(UNIRIO)

Sessão 3 – Nossos desafios: os problemas que precisamos
resolver com a Covid-19. 
Participantes: Ângela Figueiredo (UFRB); Luciana G. de Mello
(UFRGS); Joaze Bernardino-Costa (UNB). Mediação: Maria Carolina
Tomás (PUC-MG)

Sessão 4 – Nossas perspectivas: novas narrativas, novas
epistemologias
Participantes: Andréa Lopes (UNIRIO); Paula Barreto (UFBA); Maria
Carolina Tomas (PUC-MG). Mediação: Janja Araújo (UFBA)

Com 4 sessões, este ciclo foi uma parceria entre o Comitê de Pesquisa Sociologia
das Relações Étnico-raciais da SBS e a diretoria da Sociedade. Seu foco foi discutir
e debater temas relevantes para o campo das relações raciais contemporâneo.
Todas as sessões estão disponíveis no canal do YouTube da SBS. Equipe
responsável: Andréa Lopes (UNIRIO); Paula Barreto (UFBA) -; Maria Carolina Tomas
(PUC-MG); Lorena Fleury (UFRGS) ; Mariana Chaguri (Unicamp); Luis Gustavo
Cunha (UFSC); Breilla Zanon (SBS Mídia)

Assista!

https://www.youtube.com/watch?v=tFJzdUfeaCo&ab_channel=SBStv
https://www.youtube.com/watch?v=2tmAa81vkUc&t=351s&ab_channel=SBStv
https://www.youtube.com/watch?v=yxyhLCPxtLQ&ab_channel=SBStv
https://www.youtube.com/watch?v=yxyhLCPxtLQ&ab_channel=SBStv
https://www.youtube.com/watch?v=yxyhLCPxtLQ&ab_channel=SBStv
https://www.youtube.com/watch?v=N9ZGb50ZJ9E&t=10s&ab_channel=SBStv
https://www.youtube.com/watch?v=tFJzdUfeaCo&list=PLS-uCD54HvZ5xTM_ddA_KRhTDVoPcEjj9&ab_channel=SBStv


Seminário A atualidade de
Max Weber

 Para marcar o centenário de morte do autor, a SBS promoveu um ciclo de seminários virtuais que visaram
explorar aspectos da obra de um autor bastante presente no ensino e a pesquisa em Sociologia, tanto em
nível Superior, quanto também na Educação Básica. Todos os vídeos estão disponíveis no canal do
YouTube da SBS. Este seminário foi uma parceria entre a SBS e o Centro de Estudos Alemães e Europeus,
sediado na PUCRS e na UFRGS e contou com pesquisadores/as brasileiros, brasileiras, alemães e alemã.
Equipe responsável: Lorena Fleury (UFRGS), Luiz Gustavo Cunha (UFSC), Emil Sobottka (PUCRS), Carlos
Eduardo Sell (UFSC), Mariana Chaguri (Unicamp) e Breilla Zanon (SBS Mídia)

Sessão 1 - A atualidade da sociologia de Weber: o paradigma
Weber
Participantes: Wolfgang Schluchter (Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg) e Carlos Eduardo Sell (UFSC). Mediação: Emil Sobottka
(PUCRS)

Sessão 2 - A presença de Marianne Weber
Participantes: Giulle Vieira (UFOP), Rita Aldenhoff-Hübinger
(Europa-Universität Viadrina Frankfurt an der Oder). Mediação:
Michel Nicolau Netto (Unicamp)

Sessão 3- A epistemologia de Max Weber
Participantes: Gert Albert (Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg/Internationale Berufsakademie - Darmstadt) e Marcos
Seneda (UFU). Mediação: Luiz Gustavo Cunha (UFSC)

Sessão 4- Weber e a tradição weberiana nas ciências humanas.
Participantes: Sérgio da Mata (UFOP) e Hinnerk Bruhns (Centre
National de la Recherche Scientifique, CNRS). Mediação: Luiz
Gustavo Cunha (UFSC)

Assista!

https://www.youtube.com/watch?v=BBh20nOpP2M&t=3299s&ab_channel=SBStv
https://www.youtube.com/watch?v=BW9kh5AafUI&ab_channel=SBStv
https://www.youtube.com/watch?v=atB55RTwA7I&ab_channel=SBStv
https://www.youtube.com/watch?v=hYKoOOa2Sko&t=523s&ab_channel=SBStv
https://www.youtube.com/watch?v=BBh20nOpP2M&list=PLS-uCD54HvZ5UB9SE0lvAFH8jO4WE3NeY&ab_channel=SBStv


Esquenta 20º Congresso
Brasileiro de Sociologia

Esta série do SBS Convida foi voltada para a promoção do tema do 20º
Congresso – Estado, Sociedade e Natureza. Ao total foram realizadas quatro
mesas, que contaram com a participação 12 pesquisadores/as, de 8
instituições diferentes. Equipe responsável: Lorena Fleury (UFRGS), Luiz
Gustavo Cunha (UFSC), Mariana Chaguri (Unicamp) e Breilla Zanon (SBS Mídia)

Sessão 1 – Estado, Sociedade e Natureza no 20º
Congresso.
Participantes: Jacob Carlos Lima (UFSCar) e Edna Castro
(UFPA). 

Sessão 2 –Sociologia, Sociedade e lutas sociais.
Participantes: Maria Aparecida Bridi (UFPR) e Michel Nicolau
Neto (Unicamp). Mediação: Luiz Gustavo Cunha (UFSCar)

Sessão 3 –Sociedade e Política no Brasil.
Participantes: Luana Dias Motta (UFSCar) e Paulo Niederle
(UFRGS). Mediação: Mariana Chaguri (Unicamp)

Sessão 4 – Natureza, desenvolvimento e conflitos.
Participantes: Tânia Ribeiro (UFPA) e Horácio Antunes de
Sant’Ana Jr. (UFMA). Mediação: Lorena Fleury (UFRGS)

Assista!

https://www.youtube.com/watch?v=c0SisiGzwwg&t=11s&ab_channel=SBStv
https://www.youtube.com/watch?v=gv7cqNwtets&t=923s&ab_channel=SBStv
https://www.youtube.com/watch?v=TGGtv-ODkz0&t=4s&ab_channel=SBStv
https://www.youtube.com/watch?v=aJgv-jwSrNc&t=277s&ab_channel=SBStv


Eventos e atividades dos
Comitês de Pesquisa da
SBS com organização
e/ou apoio da SBS mídia

Live de lançamento do livro “Violências e Resistências: estudos de gênero, raça e
sexualidade”. Atividade em parceria com o Comitê de Pesquisa 15 Gênero e
Sexualidade e com a participação de Barbara Johas (UFPI) Lourdes Bandeira (UnB)
Marcela Amaral (UFG) Regimeire Maciel (UFABC) Rossana Marinho (UFPI)

Live “5 anos de rompimento da Barragem do Fundão: persistência e transformação
nas lutas sociais”. Atividade realizada em parceria com o Comitê de Pesquisa 07
Sociologia Ambiental e Ecologia Política e com a participação de Cristiana Losekann
(UFES), Bruno Milanez (UFJF) e Natan Carvalho (UFRGS), e mediação de Lorena Fleury
(UFRGS) e da Sônia Magalhães (UFPA);

V Seminário Arte, Cultura e Poder. Ciclo de debates cujos temas centrais giraram em
torno de discussões acerca das relações de poder inerentes à arte e à cultura; os
embates e reflexões em torno das políticas da memória e a interdisciplinares do
campo da memória e suas interlocuções com a arte e a cultura. Trata-se de uma
parceria entre o Comitê de Pesquisa Memória e Sociedade da SBS com o Grupo de
Pesquisa Arte, Cultura e Poder (CNPq/UERJ) e o Laboratório de Artes e Políticas de
Alteridade.

"Conferências e Colóquios 2021 do Comitê de Sociologia da Cultura". Atividade do
Comitê de Sociologia da Cultura da SBS que compreendeu as seguintes atividades: 

a)Colóquio "Cultura e Cidade". Participantes: Luciana Mendonça (UFPE), Yacine Guelatti
(UnB), Wania Mesquita (UENF). Coordenação Bruno Contyjo de Couto (IPEA);
b)Colóquio "Cultura e tecnologias de informação". Participantes: Cristiana Freitas (UnB),
Arthur Coelho Bezerra (IBICT), Sérgio Amadeu da Silveira (UFABC). Coordenação: Marco
Antônio Almeida (USP); 
c)Conferência "Sobre o trabalho intelectual". Renato Ortiz (Unicamp), debatedora:
Miqueli Michetti (UFPB)

VII ENESEB, Belém, 08 a 10 de julho de 2021, organizado pelo Comitê de Pesquisa 18 –
Ensino de Sociologia.

Pré ENESEB – Comitê de Pesquisa 18 – Ensino de Sociologia: “Os desafios do
ensino da Sociologia na educação básica: desigualdades, resistências e
transformações. Palestra de abertura pela presidência da SBS. - 6 e 7 de
novembro de 2020;

Live de lançamento do dossiê "Inovação, Mercados e Políticas" da revista
RePOCS. Atividade em parceria com o Comitê de Pesquisa 10 - Sociologia
Econômica);

Live de lançamento da Revista Sociologia & Antropologia, v. 11, n. 1, 2021.
Atividade em parceria com o Comitê de Pesquisa 10 Sociologia Econômica;

Live de lançamento do livro “Cidades Brasileiras – temas e questões para
debates” organizado por Lucia Bógus (PUCSP), Iracema Brandão Guimarães
(UFBA) e Zoraide Souza Pessoa (UFRN). Atividade em parceria com o Comitê de
Pesquisa 28 Sociologia Urbana;

https://www.youtube.com/watch?v=MR3HRQuUkP4&t=8s&ab_channel=SBStv
https://www.youtube.com/watch?v=MR3HRQuUkP4&t=8s&ab_channel=SBStv
https://www.youtube.com/watch?v=MR3HRQuUkP4&t=8s&ab_channel=SBStv
https://www.youtube.com/watch?v=x0qcV9Mc-M4&ab_channel=SBStv
https://www.youtube.com/watch?v=x0qcV9Mc-M4&ab_channel=SBStv
https://www.youtube.com/watch?v=x0qcV9Mc-M4&ab_channel=SBStv
https://www.youtube.com/watch?v=JLuDapzslRU&list=PL96d8qMST5X7eA0akeAOjKKOYDi_-UcVh&ab_channel=Arte%2CCulturaePoderUERJ
https://www.youtube.com/watch?v=JLuDapzslRU&list=PL96d8qMST5X7eA0akeAOjKKOYDi_-UcVh&ab_channel=Arte%2CCulturaePoderUERJ
https://www.youtube.com/watch?v=Wmcgj1EPPPg&ab_channel=EdsonFarias
https://www.youtube.com/watch?v=Wmcgj1EPPPg&ab_channel=EdsonFarias
https://www.youtube.com/watch?v=Wmcgj1EPPPg&ab_channel=EdsonFarias
https://www.youtube.com/watch?v=nSUXpiplJes&ab_channel=SBStv
https://www.youtube.com/watch?v=nSUXpiplJes&ab_channel=SBStv
https://www.youtube.com/watch?v=nSUXpiplJes&ab_channel=SBStv
https://www.youtube.com/watch?v=dr379w8h5u8&t=876s&ab_channel=SBStv
https://www.youtube.com/watch?v=dr379w8h5u8&t=876s&ab_channel=SBStv
https://www.youtube.com/watch?v=dr379w8h5u8&t=876s&ab_channel=SBStv
https://www.youtube.com/watch?v=dVfiUmVrlXo&t=4790s&ab_channel=SBStv
https://www.youtube.com/watch?v=dVfiUmVrlXo&t=4790s&ab_channel=SBStv
https://www.youtube.com/watch?v=dVfiUmVrlXo&t=4790s&ab_channel=SBStv
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Siga a SBS
nas redes sociais
Ajude a SBS a compartilhar Sociologia! 

Site Blog YouTube Facebook Twitter

http://www.sbsociologia.com.br/2020/home.php
http://www.sbsociologia.com.br/blog/
https://www.youtube.com/channel/UCNqxzQxn9XUVLwL4rOQyazg
https://www.facebook.com/sbsociologia
https://twitter.com/sbsociologia

