
Edital para submissão de trabalhos

O Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade de São
Paulo (PPGS-USP) convida discentes e docentes a participarem do VII Seminário
Discente do Programa, que será realizado no formato virtual entre os dias 08 e 11
de Novembro de 2021. O Seminário, que integra o calendário de atividades do
Programa, tem a finalidade de promover a circulação dos estudos produzidos em
seu âmbito e em diálogo com seus temas. A apresentação dos trabalhos
aprovados será feita exclusivamente na forma de Seminários Temáticos (STs),
cujas sessões irão reunir estudos dedicados aos mesmos temas. As transmissões
das mesas serão abertas ao público interessado.

Regras para apresentação de
propostas

1. Serão aceitos trabalhos de pós-graduandas/os/es matriculadas/es/os em
programas de pós-graduação em Sociologia ou áreas relacionadas;
pós-graduadas/es/os com até um ano corrido desde a data de defesa e data da
inscrição no evento; e de graduandos ou graduados somente em coautoria com
pós-graduandos ou pós-graduados.

2. Os resumos da proposta devem ser submetidas seguindo uma das sete
linhas temáticas contidas abaixo:

I - Sociologia: Teoria e História;
II - Cultura e Poder Simbólico;
III - Dinâmicas de Classe, Raça, Gênero e Geração;
IV - Economia, Trabalho e Sociedade;
V - Estado, Política e Ações Coletivas;
VI - Cidades: Interações, Desigualdades e (I)Mobilidades Socioespaciais;
VII - Violência, Direitos e Cidadania.



As propostas devem reunir trabalhos individuais ou com até dois coautoras/es. Os
resumos do trabalho devem conter até 1700 caracteres (sem espaços) com até
cinco palavras-chave e, no máximo, seis referências bibliográficas principais. Estas
devem ser submetidas no link: https://forms.gle/M3uUQJp39xTbqRat7

Para além da submissão dos trabalhos, as/es/os participantes também devem se
inscrever na plataforma even3 do evento:
https://www.even3.com.br/viiseminariodiscenteppgs/

3. Os resumos recebidos serão avaliados e distribuídos pela organização do
evento conforme a escolha da linha temática e a proposta do evento. Caberá à
organização do evento agrupar os trabalhos e organizá-los em STs conforme
afinidades temáticas.

4. Os STs serão compostos por: 3 ou 4 trabalhos e 1 debatedor/a/e
convidada/e/o pela organização do evento.

5. Aquelas/es que tiverem os resumos aprovados, deverão enviar o trabalho
completo obrigatoriamente até a data indicada no cronograma. Os trabalhos finais
devem incluir título, resumos simples e palavras-chave (até 600 caracteres sem
espaços); com tamanho de 10 a 20 páginas, já com as referências bibliográficas;
espaçamento entre linhas de 1,5; fonte Times New Roman tamanho 12; alinhamento
justificado; e com notas de rodapé e citações longas na fonte Times New Roman
tamanho 10 com espaçamento simples. Também deverão conter os nomes
das/es/os autoras/es, endereço eletrônico, instituição de ensino a qual estão
vinculadas/es/os e titulação. As apresentações de trabalhos serão certificadas.

Os trabalhos completos deverão ser enviadas no seguinte email:
seminariodiscentesociologia@gmail.com

Os trabalhos completos e apresentados serão publicados nos anais do evento.

Cronograma

Envio dos resumos De 30 de agosto a 24 de
setembro

Divulgação das propostas aprovadas 08 de outubro

Envio do trabalho completo 29 de outubro

Realização do evento 08 a 11 de novembro

Contamos com a participação de todas, todes e todos!
Comissão Organizadora
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Contato para dúvidas: seminariodiscentesociologia@gmail.com

Apoio:


