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SOCIEDADE BRASILEIRA DE SOCIOLOGIA
CNPJ{MF:56.811.581{0001-04

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

ASociedade Brasileira de Sociologia (SBS)convida seus associados a participarem da Assembleia
Geral Ordinária a se realizar no dia 28 de julho de 2011, às llhOO, no Teatro da Reitoria da
Universidade Federal do Paraná, na cidade de Curitíba, Estado do Paraná, durante o XVCongresso
Brasileiro de Sociologia, para tratar e deliberar sobre a seguinte pauta:
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a) Informes Gerais sobre o XVCongresso Brasileiro de Sociologia;
b) Apresentação de novos associados;

c) Eleição da nova Diretoria da SBSpara o biênio 2011-2013;
d) Aprovação do local do próximo encontro da SBS-XVICongresso Brasileiro de Sociologia;
e) Informes da Diretoria;
f) Aprovação de moção.

Não havendo quorum em primeira convocação, instalar-se-á a Assembleia Geral em segunda,
convocação, nos termos do artigo 23 do Estatuto da SBS,ou seja, "com a presença de qualquer
número de associados no gozo de seus direitos",

São Paulo, 13 de julho de 2011
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Presidente da SBS
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SOCIEDADE BRASILEIRA DE SOCIOLOGIA

CNPJIMF: 56.811.581/0001-04

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL_ ORDINÁRIA

realizada em 28 de julho de 2011

Às llhOO do dia 28 de julho de 2011, no Teatro da Reitoria da Universidade Federal do
Paraná, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, durante o XV Congresso Brasileiro de

Socioiogia, reuniram-se, em primeira convocação, os associados da SOCIEDADE
BRASILEmA DE SOCIOLOGIA, previamente convocados na forma do estatuto social,
que assinaram a lista de presença anexa, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

a) Informes Gerais sobre o XV Congresso Brasileiro de Sociologia;

b) Apresentação de novos associados;

c) Eleição da nova Diretoria da SBS para o biênio 2011-2013;

d) Aprovação do local do próximo encontro da SBS -XVI Congresso Brasileiro de
Sociologia;

e) Informes da Diretoria;

t) Aprovação de moção.

Os trabalhos foram presididos pela professora Dra, Maria Celi Ramos da Cruz Scalon,
Presidente da SBS, que convidou a mim, Ana Luisa Fayet Sallas, Secretária Geral da SBS,
para secretariar os trabalhos.

A Presidente saudou todos os associados presentes e, antes de informar a pauta da reunião,
referiu-se às homenagens póstumas ao Professor Marcelo Santos Masset Lacombe da
Universidade Federal do Recôncavo Baiano e ao Professor Juarez Brandão Lopez. Dito isso,

\

abriu a sessão, informando os pontos da pauta.



a) Informes Gerais sobre o XV Congresso Brasileiro de Sociologia

Deliberações

Iniciando a discussão do primeiro item da pauta, a Presidente informou alguns dados parciais
sobre o XV Congresso Brasileiro de Sociologia, como número total de participantes por
gênero, estados e instituição, dados esses que estarão presentes no balanço final do Congresso
que será apresentado em outubro na Reunião Anual da ANPOCS e, portanto, não se
prolongará neste momento.

b) Apresentação de novos associados

Dando continuidade aos trabalhos, a Presidente convidou as professoras que formaram a
Comissão de Avaliação de Novos Associados a assumirem a mesa: Doutoras Irlys Barreira,
Anete Ivo e Debora Macenberg Guimarães.

Na sequência, a professora Irlys Barreira procedeu a leitura da ata de reunião da Comissão de
Avaliação de candidatos a associados da Sociedade Brasileira de Sociologia, realizada em 27
de julho de 2011, as 10h30, no Royal Salon 5, Hotel MABU, localizado na Praça Santos
Andrade, Curitiba, destacando os seguintes termos: "estiveram presentes as professoras
Doutoras lrlys Barreira, Anete Ivo e Debora Macenberg Guimarães, membros da Comissão
de Avaliação de Candidatos a associados da Sociedade Brasileira de Sociologia. Foram
avaliadas 110 (cento e dez) candidaturas, das quais foram aprovadas 84 (oitenta e quatro).
Os critérios de avaliação foram: formação mínima de mestrado (pós-graduação strictu
sensu), formação acadêmica de graduação, mestrado ou doutorado em uma das áreas das
ciências sociais, entendido como sendo a sociologia, a ciência política e a antropologia ou
atuação como docente na área de sociologia, com a apresentação de documentação completa
exigida para a avaliação, composta por ficha de inscrição preenchida, primeira página do
currículo lattes, cópia simples do diploma de mais alto grau, pagamento da taxa de
candidatura. Os candidatos com documentação incompleta ficam pendentes até o envio da
mesma e passarão por uma avaliação durante a próxima reunião da Comissão, que
acontecerá durante o 35° Encontro da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em
Ciências Sociais - ANPOCS em outubro de 2011. As candidaturas não-aceitas tiveram como
motivo a não-afinidade acadêmica e ou profissional com as áreas das Ciências Sociais", Em
seguida, professora Irlys Barreira procedeu à leitura dos nomes de todos os novos associados,
a saber: Abili Lázaro Castro Lima; Adalberto Silva Santos; A1essandra Sampaio
Chacham; Alex Niche Teixeira; A1isioKrohllng; Amadeu de Farias Cavalcante. Junior;

Ana Paula Saccol; Andrea Borges Leão; Anelise Gregis Estivalet; Antonio Paulino de
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Souza; Beatriz Mateus Pereira; Bruno Sciberras de Carvalho; Caroune da Gr ••·•.'·--.-IJ
Jacques; Célia Maria Pedrosa; Cindinalva Silva Camara Neris; Claudia Job Schmitt,
Cristian Carla Bernava; Cristiane Aparecida Fernandes Silva; Cristina Clara Ribeiro
Parente; Daniel Bin; Debora Franco Lerrer; Dmitri Cerboncini Fernandes; Domitila ~~ ....•
Costa Cayres; Dora Vianna Vasconcellos; Edson Peixoto de Vasconcellos Neto; Eduardo
Dimitrov; Eduardo Gomes de Meio; Emilio de Britto Negreiros; Erlando da Silva Rêses;
Ernesto Friedric de Uma Amaral; Fabiana Augusta A1ves Jardim; Fabio Fernandes
Villela; Flavia Pereira Xavier; Francisco Mesquita de Oliveira; Frank Nilton Marcon;
Gamallel da Silva Carreiro; Gessika Cecilia Carvalho da Silva; Glauber Lopes Xavier;
Gustavo Meio Silva; Helson Flavio Silva Sobrinho; Iracema Brandão Guimarães; João
Nicodemos Martins Manfio; José Benevides Queiroz; José Luiz de Oliveira Soares;

Juliana Abonizio; Julio Cesar Torres; Leandro Klineyder Gomes de Freitas; Lerisson
Christian Nascimento; Lia de Matios Rocha; Livia Barbosa; Luciana Duccini; Luciano
Rodrigues Costa; Luiz Fernando Santos Correa da Silva; Maira Muhringer Volpe;
Marco Antonio Perruso; Maria Penha Smarzaro Siqueira; Mariana Mont'alverne
Barreto Lima; Marina de Souza Sartore; Mario José Correia Freire; Maristela Fátima
Fabro; Marlene Tamanini; Marli Peres Junqueira; Michele Cunha Franco; Oswaldo
Gonçalves Junior; Patricia Soares de Andrade; Paulo Gracino de Souza Junior; Rachei
de Castro Almeida; Rafael Godoi; Rafael Guerreiro Osório; Regina Maria do Rego
Monteiro de Abreu; Roberto Carlos Simóes Galvão; Roberto de Souza Miranda;
Roberto Grun; Rogério de Souza Medeiros; Roniere Ribeiro do Amaral; Rosemary de
Oliveira Almeida; Rosiane Ferreira Martins; Rossana Ferreira da Silva Mattos; Sandra
Mara Maciel de Lima; Sandro Ruduit Garcia; Sidnei Clemente Peres; Valéria Bolognini
Ferreira Machado; Valéria Eneida Ruviaro Tuleski; e, Vanessa Juliana da Silva.

A Presidente deu as boas-vindas aos novos associados e pediu uma salva de palmas.

c) Eleição da nova Diretoria da SBS para o biênio 2011-2013

A Presidente, na sequência, indicou para compor a Comissão Eleitoral os seguintes associados
professores José: Miguel Rasia, Nadya Araújo Guimarães, Sonia Maria Karam Guimarães,
Angelo José da Silva e Maria Stella Grossi Porto, para assumirem a mesa e conduzirem os
trabalhos eleitorais.

" ..•;;u o
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Com a palavra a professora adya Araújo Guimarães mencionou que o primeiro passo seria a
consulta pública para indicação de nomes e a inscrição das chapas e esclareceu sobre o
horário dos trabalhos de votação e de apuração dos votos.

Feito isso, o professor da USP, Sérgio Adorno, pediu a palavra e apresentou a composição ~a
chapa para a Diretoria e Conselho Fiscal, para os próximos 2 (dois) anos e fez a leitura dos

3



candidatos para Diretoria: como Presidente, a Professora Irlys Alencar Firmo Barreira,
ice-Presidente: Soraya Maria Vargas Cortês; 2a Vice-Presidente: Angela Maria Carnei

Araújo; Secretário Geral: Luis Claudio Lourenço; Tesoureiro: Antonio Cristian Saraiva Paiva;
1° Secretário: Rogério Proença; 2° Secretário: Emil Alberto Sobotka; como Diretores: Ana
Luisa Fayet Sallas, André Pereira Botelho, Carlos Benedito Martins, Renan Springer de
Freiras Marcos Cesar Alvarez, e para o Conselho Fiscal: Maria Eduarda da Motta Rocha,
Renato Sérgio de Lima e Maria Isabel de Medeiros.

Em seguida, o professor Sérgio Adorno mencionou que o nome da professora Irlys Barreira é
. o conhecido no mundo das ciências sociais, e em particular da Sociologia. Destacou,
da que ela tem sua carreira acadêmica construída não só do Brasil, mas também no

ior. É professora titular da Universidade Federal do Ceará e é extremamente
co rometida, como muitos da sua geração, com a construção da sociologia no Brasil. Ela
..,..,....."....•ipou de vários comitês da CAPES, CNPQ e várias outras comissões no Brasil e também

era estadual, e com um profundo compromisso com a SBS há muitos e muitos anos.
D u ser este o momento para a indicação da professora Irlys, não só pelas suas

.dades acadêmicas e pelos méritos, mas, também, pela sua simpatia, pela sua capacidade
e . ogar, de conversar. Externou o professor Sérgio a sua felicidade em poder trazer para

As embleia esta indicação. Destacou, na sequência, ter aparecido a proposta de
sição da Diretoria, devido à grande representação nacional de todas as regiões, e que

também reuniu pesquisadores mais maduros e pesquisadores em início de carreira, sendo a
- da SBS de formar as novas gerações.

Retomando a palavra, a professora Nadya perguntou aos presentes se haveria outras pessoas
e gostariam de enviar novas candidaturas ou fazer algum comentário a respeito dos nomes

... aminhados pelo professor Sérgio Adorno.

_-- o havendo mais interessados, a Assembleia elegeu, por aclamação, os membros a
eguir, para cumprirem um mandato de 2 (dois) anos, pelo período de 28 de outubro de

_ 11 a 27 de outubro de 2013, conforme relação anexa:

DIRETORIA:

Presidente: IRL YS ALENCAR FIRMO BARREIRA, brasileira, casada, socióloga,
portadora da cédula de identidade RG n° 20040020255 SSP/CE residente e domiciliada
na Rua Pereira Valente, n" 1.194, apto 800, Meireles, CEP 60160-250, no município de
Fortaleza, Estado do Ceará;
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- ce-Presidente: SORAYA MARIA VARGAS CORTES, brasileira, casad
·óoga" portadora da cédula de identidade RG n" 1009621304 SSP/RS, residente e

domiciliada na Rua Curupaiti, n° 53, CEP 90820-090, no município de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul;

é

lce-Presidente: ANGELA MARIA CARNEIRO ARAÚJO, brasileira, solteira,
'ó oga, portadora da cédula de identidade RG n° 11427172 SSP/SP residente e

o ieiliada na Rua Felisberto Brolezze, n° 742, Vila Independência, CEP 13084-460, no
.cípio de Campinas, Estado de São Paulo;

erário Geral: LUIZ CLAUDIO LOURENÇO, brasileiro, divorciado, sociólogo,
portador da cédula de identidade RG n° 24.521.222-X SSP/SP, residente e domiciliado

Rua ~Tita Costa, n° 12, apto 901, Jardim Apipema, CEP: 40155-000, no município de
ador, Estado da Bahia;

T ureiro: ANTONIO CRISTIAN SARAIVA PAIVA, brasileiro, solteiro, sociólogo,

portador da cédula de identidade RG n° 89090040013 SSP/CE, residente e domiciliado
na Rua da Paz, n° 215, apto 1403, Meireles, CEP 60165-180, no município de Fortaleza,
Estado do Ceará;

1- Secretário Adjunto: ROGÉRIO PROENÇA LEITE, brasileiro, solteiro, sociólogo"
portador da cédula de identidade RG nOI4.038.380 SSP/CE, residente e domiciliado na
Rua lelicio Machado, n° 4000, Q3 L12, Atalaia, CEP 49037-440, no município de São
Cristóvão, Estado do Sergipe;

2 Secretário Adjunto: EMIL ALBERT SOBOTTKA, brasileiro, casado, sociólogo,
portador da cédula de identidade RG n" 490.629 SSP/SC, residente e domiciliado na Rua
Professor Fitzgerald, n" 192, Petrópolis, CEP 90470-160, no município de Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul;
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Dírerores:

-A LLlSA FAYET SALLAS, brasileira, divorciada, socióloga, portadora da cédula d
tidade RG n° 383.993 SSPIDF, residente e domiciliada na Rua Doutor Faivre, n

_ _ ! Centro, CEP 80060-140, no município de Curitiba, Estado do Paraná;

_ lDRÍ PEREIRA BOTELHO, brasileiro, solteiro, sociólogo, portador da cédula de
____entidade RG n° 08940353-9 SSP/RJ, residente e domiciliado na Rua Prudente de

!.'ullJnll!·~_ n° 269/306, Ipanema, CEP 22420-041, no município do Rio de Janeiro, Estado
. de Janeiro;

_-\RLO BENEDITO MARTINS, brasileiro, divorciado, sociólogo, portador da cédula
tidade RG n° 2740389 SSPIDF, residente e domiciliado na Rua Colina, n° 205,
apto 205, Brasília, Distrito Federal;

1U':.c~",c",--.,- SPRINGER DE FREITAS, brasileiro, casado, sociólogo, portador da cédula de
idI~tiid:il1ieRG n° M 522398 SSPIMG residente e domiciliado na Rua Martinho Campos,

301, Cruzeiro, CEP 30310140, no município de Belo Horizonte, Estado de
1'~11l~~ Gerais; e,

COS CÉSAR ALVAREZ, brasileiro, solteiro, sociólogo, portador da cédula de
idf~tiidade RG nOI8.750.450 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Girassol, n" 964,

"3 ila Madalena, no município de São Paulo, Estado de São Paulo.

CO_-SELHO FISCAL:

_ :\RIA~EDUARDA DA MOTA ROCHA, brasileira, solteira, socióloga, portadora da
eêdnía de identidade RG n° 1164600 SSPIPB, residente e domiciliada na Rua Setúbal, n°

• apto 603, Boa Viagem, no município do Recife, Estado de Pernambuco;

~- :\TO SÉRGIO DE LIMA, brasileiro, casado, sociólogo, portador da cédula de
. entidade RG n" 19.267.708-1 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Doutor Louis
Couty, n° 158, Jardim das Bandeiras, no município de São Paulo, Estado de São Paulo;
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'-'Y.JL..:C1I.I'I.JL..~ IZABEL DE MEDEIROS VALLE, brasileira, solteira, socióloga, portador ,
entidade RG n° 02897407 SSP/AM residente e domiciliada na Rua Rio M
.es, n° 16, Nossa Senhora das Graças, no município de Manaus, Estado d

crcressora Iríys, em breves palavras, agradeceu a confiança dos colegas e mencionou qu é

iQ::::a:i:ã-O trabalhar coletivamente e buscar a realização de um belo trabalho, que a entidade já
faze do ao longo do tempo.

_ pro ação do local do próximo encontro da SBS -XVI Congresso Brasileiro de

o=- Cl c-Ontinuidade, a Presidente mencionou que houve uma proposta da Universidade
'~.LQ.I. da Bahia (UFBA), para realização do XVI Congresso Brasileiro de Sociologia em

~_ Assim, submeteu à Assembleia a proposta da UFBA, destacando a Presidente a sua

- -- aos colegas da UFBA que demonstraram disposição e sabem que se trata de uma
- trabalhosa, mas muito compensatória.

eiados aprovaram por unanimidade que o XVI Congresso Brasileiro de
'~ã.t&,~·i.aseja realizado na Universidade Federal da Bahia em 2013_

e ormes da Diretoria

Passamo para o próximo item da pauta a Presidente ressaltou a necessidade de fazer alguns
m!ímnes destacando que não se tratava de um balanço, já que o mesmo será entregue em
oembro, juntamente com o encerramento das atividades da Diretoria .

.\5 - a Presidente destacou o trabalho realizado no site e recadastramento dos associados da
SB _por conta da invasão de hackers, por diversas vezes, há alguns anos. Relatou que o site

algumas fragilidades em sua segurança e, com isso, foram perdidas muitas informações
ociados. Destacou que, desde o Rio de Janeiro e graças a um trabalho intenso dos

egas da Universidade Federal do Paraná - UFPR houve alguns trabalhos recuperados.
ou ainda a Presidente que, atualmente, o novo site, como demonstrado na última

Assembléia, consegue incorporar mais informações e dados, além de ser mais seguro.
ssaltou que, brevemente, todos serão acionados para proceder ao recadastramento e

s .citou paciência, colaboração e carinho com a SBS.

\l~;:o o
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. sequência, a Presidente destacou o trabalho da professora Ana Luisa Fayet Sallas, atual
etária Geral e membro da Comissão de Memória da SBS. Ressaltou que o trabalho de..
eração da memória da Sociedade Brasileira de Sociologia teve início no Rio de Janeiro,
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roiOlfIDorctÇã-O aos 60 anos da instituição, tendo a professora associada Nísia Trinda
organrzadora da exposição. Mencionou que foi possível recuperar materiais produzid

_ registros de suas atividades, arquivos institucionais e pessoais, com a colaboraçã C\i

~ - e associados, e que esse trabalho continuará ainda a ser realizado por muitos ano . Q.
<J)

I:::::lln::lO'u.. em seguida, que a Diretoria tem procedido aos registros dos congressos, por mei @§) ~ °é

-= e fotografias, a fim de construir uma memória da entidade. Destacou que a
...:........c~~.3e muito grata à professora Ana Luisa, que se deslocou à Brasília, tendo conseguido

~...,......,:-o IS (Intemational Standard Serial Number) do I Congresso Brasileiro de

""-......•'-'--'•ogia, que foi organizado por Florestan Fernandes. Mencionou que, com isso, a entidade
_ dos cadernos e dos trabalhos apresentados nos congressos e que era uma

os associados. Destacou que o ISSN vale para todos os congressos da entidade,
a publicação, uma revista e isso foi uma grande conquista.

Secretária Geral, Ana Luisa, mencionou ter sido um passo importante a recuperação dessa
~~~. -a mais institucional, sabendo que esse registro de ISSN é um elemento importante,

ara avaliação dos programas e este, em especial, foi registrado em 1954 no I
de Sociologia, por Florestan Fernandes, e que estava suspenso até ser recuperado.

i:Jo::s:::...-:.a1U Ana Luisa, que os outros congressos e os anais podem ter o mesmo registro.
~s.......-:.:u:ou.. em seguida, que hoje a entidade tem os anais do congresso de 2003, realizado em

",-.:;.~."""",L.:>- até o último congresso do Rio de Janeiro e que estão com ISSN online, pois tem
eração diferente, com o status de uma publicação, tendo sido seguidas todas as

~e::::açijes técnicas que o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia - INCT passou.
~'~~K)IJlOU também a Secretária geral que todo material está disponível para consulta até o

~ esso. Com isso, enfatizou que até o 35 o Encontro da Associação Nacional de Pós-
~..-1c~-io e Pesquisa em Ciências Sociais - ANPOCS, a ser realizado em outubro de 2011, os

os congressos já estarão totalmente organizados, com todos os trabalhos

<!::!:-;Se:Il:aa1os.Ana Luisa mencionou que todos aqueles que tiverem material sobre o
C:'C9:re5iSO de 2001, realizado em Fortaleza, e caso desejarem contribuir com a montagem dos

e. poderão enviar o material. Informou ainda que, já se encontram digitalizados os
I Congresso Brasileiro de Sociologia, disponível com todas as comunicações e para

~:xi!:::s:::ha dos associados, já que vários grupos pesquisam com essa temática. Por fim, Ana
iu mais uma vez, a todos que têm material, que disponibilizem, pois, atualmente, a

1:::...Io.-...::"'~etem condições de organizá-lo e de socializar todo o conhecimento que é produzido.

= =:: "da, a Presidente mencionou que esteve presente no 20 Encontro Nacional de Ensino
.ologia na Educação Básica, realizado na PUC-PR, tendo sido um grande sucesso,

m organizado e que contou com quase quinhentos participantes. Destacou tratar-se de
emática extremamente importante e que a SBS continuará dando o apoio que sempre

encontro e à discussão que acontece neste evento. Assim, parabenizou as professoras •.
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.•.-'\Duas (L'FRJ) Eliezer Luciana Fiorelli Silva (UEL), Heloisa Martins (USP) e San
~C-PR .

fess ta Anita endossou as palavras da Presidente em relação ao 2° Encontro Naciona
Ensino da Sociologia na Educação Básica e mencionou tratar-se de uma realização d

em dando todo o apoio a esse evento. Destacou a professora Anita que o event '-----'
essores que atuam nas redes de ensino de seus respectivos Estados com os do
sociologia no ensino médio, estudantes graduação, Ressaltou o interesse dos

'5:::.:.c:a:1l~- de graduação em Ciências Sociais, e também de pesquisadores que estudam essa
do ensino da sociologia da educação básica. Informou ainda que houve

recresenrames de quase todos os Estados do Brasil e que as discussões foram intensas durante
- .as do encontro, tanto nas Mesas Redondas, como também nas sessões de painéis e
- - as que foram oferecidas. Destacou, por fim, que se tratou de um evento importante

- - ogia e que tem continuidade em espaços, como os do Congresso.

•c

A.lJnJ,,-ação de moção

~.:~.u continuidade ao último item da pauta a Presidente concedeu a palavra ao professor
e o para fazer uma moção de apoio à formulação de políticas públicas de combate a

l...&..:-..a.n~.uuianas escolas e nas universidades brasileiras.

LO";;~~~""U o professor Luiz Melo que, em princípio, a moção é dirigi da a Presidenta da
~~Ili- ca Dilma Roussef, ao Ministro da Educação e à Ministra-Chefe da Secretaria de
Di:~:os Humanos, com o seguinte texto: "Nós, pesquisadoras reunidas e pesquisadores
reumaos no XV Congresso Brasileiro de Sociologia, realizado na Universidade Federal do

de 26 a 29 de julho, entendemos como fundamental que o Governo Federal,
essaiuais, municipais e Distrito Federal promovam políticas públicas com vistas à superação

conceito, da discriminação e da violência que atingem lésbicas, gays, travestis e
transexuais no Brasil. Consideramos imprescindivel, especialmente, que o Governo Federal,

eio do Ministério da Educação e da Secretaria de Direitos Humanos, apoie a produção
- "'lllgação de material didático e paradidático voltado ao combate a homofobia no

- iente escolar e universitário, nos moldes do que vinha sendo feito por meio do 'Projeto
Ia sem Homofobia '". O professor destacou que essa moção, em princípio, é assinada
o proposta por sessenta núcleos de discussão de gênero, homossexualidade, diversidade

-""-"'J..UU e questões LGBT, além de outras organizações da sociedade civil e que foi motivada, a
da decisão da Presidenta Dilma, quando ela foi pressionada por parlamentares

.angélicos, que convocariam Palocci para depor no Congresso Nacional, para que ela
se a veiculação do material que estava sendo produzido no âmbito do Ministério da

cação, mas especificamente na SECAD - Secretaria de Educação Continuada à

, "-::o o

m;;o
z()o"-1<-»-0(1)
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~\Ilf:abeü~ã-oe Diversidade. Mencionou que a Presidenta Dilma, à época, simplesmente disse
(j(J",~rno não compactuava com a publicidade ou estimulo a opções sexuais. Assim,

fessor que houve alguns equívocos que não cabe discutir no pronunciamento
,,="":''-.llU::L. contudo, as consequências de seu pronunciamento foram bastante nefastas para

cabalhamos com gênero, sexualidade nas escolas e nas universidades. Destacou ainda
'-- __ J

~ e no Congresso da SBS há dois grupos de trabalhos que promovem essa
deles se chama "Corporalidades, Sexualidades e Transgressões", coordenado

roressora Berenice Bento e por ele, e outro grupo chamado "Novas Sociologias, Práticas
seccionais Feministas Pós-Coloniais", coordenado por Richard Miskolci da UFSCar e
creressora Mirian Adelman da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

seqnênci a, o professor Luiz Meio solicitou que o Congresso Brasileiro de Sociologia
2;:!~~;e esta moção, para que não haja o silêncio das universidades nesse momento de
oos.:r:::-a::nn· -SInO onde pessoas estão sendo atacadas nas ruas por serem supostamente
b:::::)L~ssexJLlaJ·:S>tendo aludido ao caso emblemático ocorrido no interior de São Paulo, onde um
b.J:;:::e,::::'" -e a orelha decepada porque abraçou seu filho e ambos foram atacados porque

e tratar de um 'casal' e, ainda, por conta dos resultados de pesquisas, como a que
gada hoje pelo mOPE, que mencionou que 55% da população brasileira é contra a
o STF que reconheceu o estatuto familiar das uniões estáveis entre pessoas do

~S;:::iC - 'XO. Relatou que esse número é mais elevado entre pessoas mais pobres e idosas,
"---.•..........:,~-- olarizadas e com mais vínculos religiosos. Por fim, mencionou o professor Luiz

um momento interessante para as Universidades, como já foi feito na SBPC, na
~~lo anual que houve em Goiânia, para aprovar esta moção e desta forma, não se silencie e

compactue com esse projeto que põe em xeque a própria laicidade das Universidades
I?:;JOh·':as- no BrasiL

idente da SBS, Tom Dwyer, pediu um breve esclarecimento sobre o conteúdo do
moção no que se refere ao apoio do Projeto Escola Sem Homofobia, tendo sido

~:::n:am,ente atendido pelo professor Luiz Melo que, ao reler a parte final da moção para
- zrecimento, expôs que no novo discurso proposto, o Projeto se chamará Escola sem
- - . ação, e contemplará todos os elementos que são produtores de estigmatização juntos,

_ = ~a racismo, deficiência fisica, misoginia, homofobia, Ressaltou que esse tipo de política
ende às demandas que são típicas da homofobia, porque elas tendem a obscurecer esse

e. deixá-lo em segundo plano e em todas às vezes que se discute diversidade, fala-se nas
cnesrões étnico-racial e da deficiência fisica, contudo não se chega aos outros pontos. Assim,
ressanou a necessidade de o Governo assumir que esse debate precisa ser feito de uma
caaneira mais específica.

"-~ ..m;;oZo
01J
~~
oCl)
01J

- os esclarecimentos, os associados aprovaram, por unanimidade, a moção formulada.
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VIa, a Presidente agradeceu a ex-Secretária Geral, Salete Cavalcanti, pe \

:at"'Pn.-n de "Memórias" da SBS de camisetas do XIII Congresso Brasileiro d
.do em Recife em 2007.

rto Bialakowsky, presidente da Associação Latino-americana - ALA
esentes a participar do próximo XXVIII Encontro da ALAS, a ser realizado de---J

serembro de 2011, em Recife, e comemorar os 60 anos existência desta Associação
. o e no mundo. Mencionou que o congresso se chamará "Fronteiras Abertas

_~~~ I atina". Ainda, informou que o presidente do Congresso Local e atual Vice-

sr:e::r.:"" - ALAS, professor Paulo Henrique Martins da UFPE, passará a ser Presidente da
Sc:::::fuihouque o evento já conta, até o momento, com mais de quatro mil trabalhos

o Congresso. Ressaltou, por fim, seu contentamento de ter um projeto bianual
universitária, de programa de pesquisa para a América Latina, e que a

~~;ã:' = staria que mais brasileiros publicassem no Boletim e na Revista da ALAS,
uma revista indexada e, portanto, pode-se publicar com todos os direitos.

j!:=~;s:J;~__ iaíra Baumgarten Corrêa fez um breve relato e pedido de apoio dos associados
.J......L1IUU'llUO de Editores em Ciências Sociais. Assim, solicitou que aos presentes que

Diretoria da SBS o documento-síntese deste evento e o apoio dessa entidade
. as FAPE's e aos Fundos de Apoio a Pesquisa à ampliação de recursos de

ção de livros e periódicos em Ciências Sociais, tendo em vista a crescente
e comunicação e trocas entre cientistas sociais e também a divulgação para a

~:a.J1.:•....•""l.U-LL·.o que produzimos.

Pi~.:s~:a_Iárcia de Paula Leite da Associação Latinoamericana de Estudos do Trabalho -

a palavra para informar e divulgar que a diretoria colegiada da referida
qual é composta pelos docentes: Ângela Araújo com quem divide a presidência

~-::!\""e:t5i{iadeEstadual de Campinas - UNICAMP, José Ricardo Ramalho e Adalberto
outros, assumiram a editoria da revista RELET - Revista Latinoamericana de
alho e promoverão o 7° Congresso Latinoamericano de Estudos do Trabalho

-a -elmente a ser realizado na USP, em julho de 2013, ainda em negociações,
os trabalhos produzidos pela ALAST e em projeto, para os estudiosos e

I
~ -u -.I~ o

m;;gZo
O"ll
-1<-» ....om
0-0

~ss:y; Tom Dwyer consignou o seu elogio ao Congresso que, segundo suas palavras, foi
'''~ .......>:.'''''-' e profundo intelectualmente. Ressaltou que quem já organizou sabe o que é

congresso e quem não o fez ainda, deve-se preparar, pois é uma experiência
ê\.,ra-TI muito prazerosa. Em seguida, agradeceu a Comissão Organizadora, Ana Luisa,

Celi Scalon, Camilo Flamarion a toda equipe de monitores, cuja ajuda foi
p~a;. para a realização do Congresso e a Universidade Federal do Paraná - UFPR por
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iU;S:;:t.::w~ fllaléldo. Por fim, pede
do X\::' CJC:II!I~B> Brasileiro de Sócio

.""",",lY~~ palmas para toda a Comissão Organizadorlfllr--...;

D co_"iade, os professo -
respe o próximo encontro
(Ass~li;i~ 1I1m:1a,cionalde Sociologia

Associação e ao EIllCOmIU

,......,_•. em Portugal.

e Salete Cavalcanti relembrara

Sociological Association - ISL~=""""",...."
Bueoos Aires em 2012, evento que precederá o

a ser realizado em julho de 2012, naencozcz;

cidade

A P:=~l'::IiE•••••.•strou a presença do P'n::sx:lienJ(e

~_el Carlos Silva que agrad

presenciando este Conzresso
iação Portuguesa de ~~;logI.a

8 08 esforços para que a

Pro-
alegrí .

En-~'

Assoei ação Portuguesa de Sociologia,

por toda a atenção, ressaltando a
e para convidar a todos para o

rrerá em junho do próximo ano,
. representada, assim como no Encontro

mais a ser deliberado a Presidenre,

•••. u...ipação de todos os presentes...
allas.

- Celi Ramos da Cruz Scalon,
redigida a presente ata, por mim,

o de 2011

ELI RAMOS DA CRl;Z SCALO

Presidente

-o~
;;o o
m;;o
z()
0-0
4,-l>-
o(Jl
0"'0

Secretária Geral
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