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PPGS Informa
Apresentaçao
É com grande satisfação que apresentamos a comunidade acadêmica do
Programa de Pós Graduação em Sociologia da Universidade Federal da
Paraíba a primeira edição do nosso Boletim Informativo. Este boletim nasce conjuntamente ao Blog Informativo do PPGS e ambos tem o objetivo
de socializar os acontecimentos internos e externos ao Programa, tais
como seminários, congressos, chamadas para artigos, bolsas, lançamentos de livros e etc. Dando visibilidade ao cotidiano da pós, da área de Sociologia e das áreas afins. O Boletim está sendo elaborado por uma comissão discente e será publicado mensalmente pela coordenação do curso. O blog também já está ativo e servirá como um canal de atualização
mais dinâmico e interativo no decorrer do ano letivo. Conectando as informações e publicizando em tempo ágil. Esperamos contar com a participação de tod@s no envio de notícias, críticas e sugestões para o nosso
e-mail: boletimppgs@gmail.com

Congressos e Seminarios
XV Congresso Brasileiro de Sociologia - SBS
Em 2011 será realizado o XV Congresso Brasileiro de Sociologia, evento
de grande importância na agenda acadêmica sociológica, que irá trabalhar a temática: Mudança, Permanência e Desafios Sociológicos. O Congresso encontra-se com prazo aberto para inscrição de pôster de
“Sociólogos do Futuro” para alunos de mestrado, e para os 32 Grupos de
Trabalho para alunos do doutorado e professores, assim como propostas
de Mesas-Redondas para os professores.

Di Cavalcanti, 1928.
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Noticias
 IX CCHLA Conhecimento em
Debate a ser realizado nos dias
22-26/11/2010 .

Inscrição de propostas para “Sociólogos do Futuro” - até 18/11/2010

 VI Seminário Internacional de
Direitos Humanos da UFPB.

Inscrição de proposta para trabalhos em GTs - até 25/11/2010

 Lançamento de Livro—Profª.
Marcela Zamboni.

Inscrição de proposta de Mesas-Redondas - até 16/12/2010
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XXVIII Congresso da Associaçao LatinoAmericana de Sociologia
O XXVIII Congresso da ALAS com o tema Fronteiras abertas da América
Latina ocorrerá em Recife, no campus da Universidade Federal de Pernambuco entre os dias 11 e 16 de setembro de 2011. Dentre os trinta
grupos de trabalhos existentes coordenam GT's os professores da
UFPB: Artur Perrusi (Saúde); Eliana Moreira (Reestruturação Produtiva);
Mauro Koury (Corpo e Emoções); Mónica Franch (Juventude) e Rogério
Medeiros (Sociedade Civil/Movimentos Sociais).
Também representam o PPGS/ UFPB no comitê organizador do encontro os professores Rogério Medeiros e Artur Perrusi.
Inscrição on-line de propostas para Grupos de Trabalhos até
16/02/2011
Inscrição de propostas de mesa redonda de 12/11/2010 a 09/02/2011
Di Cavalcanti, 1962.

Envio de trabalhos completos para autores aprovados até 10/08/2011
Informações em: http://www.alas2011recife.com

Congresso Luso-Afro-Brasileiro
de Ciências Sociais
O Congresso Luso Afro Brasileiro de Ciências
Sociais ocorrerá em Salvador, Bahia nos dias
07, 08, 09 e 10 de Agosto de 2011 no campus
da UFBA. O Evento, que está em sua décima
primeira edição tem como tema as
"Diversidades e (Des)Igualdades", que serão
discutidos em 11 eixos temáticos. Está aberta
a inscrição de Grupos Temáticos até o dia 30
de Novembro de 2010.
Informações em:
www.xiconlab.eventos.dype.com.br
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III Congreso Argentino-Latinoamericano
de Derechos Humanos
O Congresso ocorrerá na cidade de Rosário na Argentina entre os dias 3, 4, 5 e 6 de Maio de 2011, organizado pela Subsecretaría de Derechos Humanos de la
UNR e co-organizado pela Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades y Artes; pelo
Centro de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos “Prof. Juan Carlos Gardella” de la Facultad de
Derecho; pela Área de Derechos Humanos de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño; pela Comisión de Derechos Humanos por la memoria y contra
la impunidad de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales; pelo Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales, Ética y Prácticas Alternativas
“Paulo Freire” de la Facultad de Derecho e pelo Centro
de Estudios Sociales y Culturales para la Comunidad
(CESC).O Congresso conta com 16 áreas temáticas nas
quais é possível enviar propostas de resumos aos coordenadores até o dia 15 de fevereiro de 2011.
Regras para envio de resumos e maiores informações
em: http://www.naya.org.ar/eventos/3calddhh.htm

Cursos
Escuela Complutense Latinoamericana
A Universidade Complutense de Madrid (UCM) através de sua Fundación General está com matrícula
aberta para mais uma edição da sua Escuela Complutense Latinoamericana que ocorrerá de 07 a 18 de
fevereiro de 2011 na Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Está dirigida a estudantes graduados
e de pós-graduação da Espanha, Argentina e Latinoamerica.
A UCM em parceria com o Banco Santander oferece ajudas de matrícula (até o dia 14/01/2011) e de
alojamento (até 14 de dezembro de 2010). Dentre os 17 cursos oferecidos podem interessar:
-Del aprendizaje a la calidad en la enseñanza y en la educación;
-Globalización, integración y universidad: repensando la formación académica en el siglo XXI
-La educación superior en el siglo XXI: factores clave para la modernización e innovación curricular.
http://www.ucm.es/info/fgu/formacion/escuela_latino/argentina/normas.php

Chamadas de Artigos para Periodicos

Revista Política & Trabalho
É uma publicação semestral do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal da
Paraíba, há mais de vinte anos em circulação. Atualmente está classificada como periódico “B2” no programa Qualis de avaliação da CAPES. Recebe contribuições de pesquisadores de toda a área de ciências
sociais, principalmente de pesquisadores ligados aos programas de pós-graduação no Brasil.
Está aceitando trabalhos para o dossiê “Temporalidades”, a ser lançado em Abril de 2011 (edição 34). O
dossiê, organizado pelos professores Mónica Franch e Márcio Ferreira de Souza, pretende propor reflexões sobre a temática do tempo na perspectiva das ciências sociais, bem como dar visibilidade a pesquisas realizadas sobre esse assunto, nacional e internacionalmente. O dossiê “Temporalidades” procurará
incorporar abordagens quantitativas e qualitativas, que tenham por foco o estudo do tempo em suas
várias interfaces: gênero, geração, trabalho, lazer, saúde, educação, religião, política, entre outros possíveis recortes. Os trabalhos deverão ser enviados até o dia 31 de dezembro de 2010 para o seguinte endereço eletrônico: politicaetrabalho@gmail.com
Além de artigos relacionados aos dossiês temáticos recebe, em fluxo contínuo, textos sobre diferentes
temas das ciências sociais.
Fonte: http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/politicaetrabalho/index
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Noticias

Aguardem!
Em breve estaremos publicando no blog um especial sobre intercâmbio.
Divulgando

editais

de

bolsas e experiências de
pessoas que realizaram
seus

estudos

de

IX CCHLA Conhecimento em Debate: Humanidades Hoje
ocorrerá de 22 a 26 de novembro de 2010 o CCHLA em debate. As inscrições como ouvinte e toda a programação já estão disponíveis em:
http://www.cchla.ufpb.br/conhecimentoemdebate2010/

Pós-

Graduação em Instituições de Ensino Superior
no exterior.

VI Seminário Internacional de Direitos Humanos
Na sua sexta edição, o Seminário Internacional de Direitos Humanos
debaterá o tema Direitos Humanos e Integração Latino-americana. O
evento é organizado através de uma parceria entre o Centro de Ciências Jurídicas (CCJ) e o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da
UFPB. Ocorrerá entre 07 a 10 de dezembro de 2010 e já está com a
programação disponível em: http://www.cchla.ufpb.br/sextosidh

Conversa com o Autor
O Departamento de Ciências Sociais junto aos Programas de Pós-Graduação de Sociologia e de Antropologia Social da UFPB recebem Otavio Velho,
Professor Emérito do Museu Nacional/UFRJ, no dia
03 de dezembro (sexta-feira) às 14:30 na sala 500
do CCHLA (Campus de João Pessoa), para dialogar
com a comunidade acadêmica da UFPB.
O Professor Otavio Velho possui uma obra de
grande relevância para as Ciências Sociais, dedicando-se aos estudos rurais, religião, entre outros.
Entre suas últimas publicações encontram-se o
livro: “Mais Realistas do que Rei: ocidentalismo,
religião e modernidades alternativas” e os artigos:
“A Religião é um Modo de Conhecimento?” e “A
Antropologia e o Brasil, hoje”.

4

Lançamento de Livro
Na ocasião do 34º encontro anual da ANPOCS, a Profª.
Marcela Zamboni lançou seu livro “Quem acreditou no
amor, no sorriso, na flor” - As confianças nas relações
amorosas.
“A autora amplia o debate sociológico contemporâneo sobre confiança nas relações amorosas, partindo das cinco diferentes perspectivas das Ciências Sociais indicadas:
Georg Simmel, Michel Foucault,
Niklas Luhmann, Anthony Giddens
e Zygmunt Bauman. Deve-se enfatizar que se trata de um estudo
teórico formado pela análise da
confiança nas relações amorosas em cada um dos autores citados, além da realização de um balanço entre
essas teorias”. (fonte: www.annablume.com.br)

UFPB Promove Jornada de Estudos Superiores na França
A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) vai deixar a comunidade acadêmica e a sociedade paraibana
mais informadas sobre como estudar na França. No dia 22 de novembro a instituição receberá dois representantes do CampusFrance (agência de informação e promoção dos estudos superiores na França vinculada aos
Ministérios franceses da Educação e das Relações Exteriores) para promover uma Jornada de Estudos Superiores na França. É a oportunidade de mostrar aos interessados em cursar parte de seus estudos em um dos
países europeus que mais investe em educação. A abertura será às 10h, no auditório da Reitoria com a palestra “Estudos na França”.
Durante o evento, duas apresentações, às 14h e às 16h, tratarão de temas como “Preparação Lingüística” e“Estudos na França” com o objetivo de conhecer as oportunidades de estudos superiores na França.
Também serão dadas explicações sobre bolsas, vistos e outras informações práticas importantes para quem
planeja uma viagem de estudos naquele país.
A jornada ainda conta com duas exposições também no Hall da Reitoria. A primeira, intitulada “Léopold Sedar
Senghor Urro do Leão sorriso do Sábio” que apresenta o percurso e a obra do escritor e político senegalês,
considerado como um dos pais da francofonia. A outra exposição será: “Paris”,mostra a cidade luz sob diferentes aspectos culturais”. Essas duas exposições permanecerão no Hall da Reitoria no período de 16 a 23 de
novembro.
Durante todo o dia, os visitantes poderão obter informações e esclarecer suas dúvidas nos estandes do CampusFrance, que ficarão no Hall da Reitoria, do lado de fora do auditório onde ocorrerão as apresentações.
Outros esclarecimentos sobre o evento: Assessoria para Assuntos Internacionais pelo endereço eletrônico
www.ufpb.br/aai ou no telefone (83) 3216 7156.
Fonte: http://www.agencia.ufpb.br/vernoticias.php?pk_noticia=12230

Periodicos com Qualis

Projetos CNPq

Pensando em difundir e estimular a participação discente e docente junto a produção existente e consolidada na área de Sociologia,
disponibilizamos no Blog Boletim PPGS uma
lista com os periódicos e seus respectivos
conceitos na Capes.

CNPq aprova dois projetos de professores do PPGS:
Artur Perrusi e Monica Franch.
O projeto de pesquisa "Mapeamento e Identidade do
Profissional do PSF na Cidade de João Pessoa", conta
com a coordenação do professor Artur Perrusi e uma
equipe composta por professoras do PPGS e DCS. Assim como o projeto "Sorodiscordância entre casais gays
em João Pessoa: conjugalidade, práticas sexuais e negociação de risco" coordenado pela professora Mónica
Franch.

Cada periódico estipula seus prazos e formas
de envio para contribuições. Para ter acesso a
lista completa ver:
www.boletimppgs.blogspot.com

Expediente Externo da Secretaria
Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

08:00 às 12:00 08:00 às 12:00 08:00 às 12:00 08:00 às 12:00 08:00 às 12:00
14:00 às 17:00 14:00 às 17:00

X

14:00 às 17:00 14:00 às 17:00
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