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III ENCONTRO DA REGIÃO NORTE DA SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE SOCIOLOGIA 

 

AMAZÔNIA E SOCIOLOGIA: FRONTEIRAS DO SÉCULO XXI 

   

EDITAL PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE MESAS-REDONDAS, 

SIMPÓSIOS, FÓRUNS, GRUPOS DE TRABALHO, MINI-CURSOS 

 

I. Observações iniciais 

1) Este edital versa sobre processo seletivo para envio/submissão de mesas-redondas, 

simpósios, fóruns, grupos de trabalhos (GTs), mini-cursos e propostas de trabalho para os 

GTs para o 3º Encontro Norte da Sociedade Brasileira de Sociologia a ser realizado de 26 a 

28 de setembro de 2012, no Campus da Universidade Federal do Amazonas - UFAM, em 

Manaus. 

2) O envio de proposta de atividade ou trabalho deverá ser feito através de sistema eletrônico 

on-line, disponível através do web site do Encontro http://www.3sbsnorte.ufam.edu.br 

3) Visando ampliar a participação da comunidade no evento, serão selecionados pelos 

coordenadores dos GTs do total de trabalhos submetidos, 18 trabalhos para apresentação oral 

a serem distribuídos nas 3 (três) sessões, sendo 6 (seis) trabalhos em formato oral por sessão e 

além desses, deverão ser selecionados 6 (seis) trabalhos para exposição no formato de painel a 

serem distribuídos 2 (dois) trabalhos em cada sessão do GT. 

4) Para maiores informações contatar a Comissão Acadêmica por meio do endereço eletrônico 

academica3sbs@ufam.edu.br 

 

II. Principais Prazos para Composição da Programação Científica 

Período: Descrição Público 

09/04/2012 a 27/04/2012 Período para envio de 

propostas de Grupos de 

Trabalho. 

Coordenadores-proponentes. 

Titulação mínima: Mestre. 

30/04/2012 Divulgação dos Grupos de 

Trabalho aprovados. 

Interessados em geral. 

09/04/2012 a 11/05/2012 Período para envio de  
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propostas de Mesas-

Redondas, Simpósios, 

Fóruns e Mini-Cursos. 

Coordenadores-proponentes. 

Titulação mínima: Mestre. 

28/05/2012 Divulgação das Mesas-

Redondas, Simpósios, 

Fóruns e Mini-Cursos 

aprovados. 

Coordenadores-proponentes. 

30/04/2012 a 01/06/2012 Período para inscrição de 

resumos nos GTs. 

Pesquisadores em geral. 

Titulação mínima: Graduado. 

30/04/2012 a 01/06/2012 Período para inscrição de 

resumos no Sociólogos do 

Futuro. 

Estudantes de graduação e 

graduados. 

04/06/2012 a 21/06/2012 Período de seleção e 

composição, pelas 

respectivas coordenações, da 

programação final de cada 

GT e do Sociólogos do 

Futuro. 

Coordenadores-proponentes. 

22/06/2012 Divulgação da programação 

dos GTs e do Sociólogos do 

Futuro com respectivos 

resumos aprovados. 

Interessados em Geral 

31/07/2012 Prazo para pagamento da 

inscrição dos proponentes 

dos resumos aprovados. 

Proponentes de resumos 

aprovados nos GTs e no 

Sociólogos do Futuro. 

31/08/2012 Prazo máximo para envio da 

íntegra dos trabalhos aceitos 

nos Grupos de Trabalho e 

nas Mesas-Redondas 

Expositores de trabalho em 

Grupos de Trabalho, 

Sociólogos do Futuro e Mesas 

- Redondas. 

 

III. Apresentação 

Este edital diz respeito às regras para apresentação de propostas de mesas-redondas, 

simpósios, fóruns, GTs, mini-cursos e envio de proposta de trabalho para os GTs 
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programados no evento. A programação geral do evento poderá ser composta por outras 

atividades, tais como: conferências, sessões especiais e outras atividades que forem julgadas 

pertinentes pelo Comitê Científico do Encontro. A programação das sessões de vídeo e das 

exposições no evento é de responsabilidade do Núcleo de Antropologia Visual – NAVI. 

Para esse processo seletivo, terão prioridade propostas que abordem questões emergentes, 

ligadas ao tema do Encontro, bem como aquelas decorrentes dos desafios teórico-

metodológicos com que se defrontam os sociólogos na atualidade. A seleção das melhores 

propostas, dentro dos limites de infraestrutura física e de financiamento, e com base nos 

critérios de excelência, relevância, interesse científico e atualidade, será feita pelo Comitê 

Científico, eventualmente assessorado por consultores ad hoc. 

Consulte, abaixo, as regras específicas para inscrição e envio de colaborações. 

 

IV Grupos de Trabalho: regras para a apresentação de propostas 

FASE 1 – de 09/04/2012 a 27/04/2012 (envio de propostas de Grupos de Trabalho – GTs) 

Período para inscrição de proposta de Grupos de Trabalhos – GTs concorrentes ao evento. 

Neste momento, o(a) pesquisador(a) deverá preencher formulário geral de inscrição no 

Encontro e, depois, encaminhar sua proposta por meio do site www.3sbsnorte.ufam.edu.br 

O processo para envio de propostas para a realização de GTs deverá ser feito via internet. 

Cada proposta deverá indicar um(a) coordenador(a), um subcoordenador(a) e debatedores, 

que apresentarão diferentes pontos de vista sobre a temática proposta. 

Atenção: objetivando ampliar a participação da comunidade, não será permitida a 

participação de um(a) mesmo(a) pesquisador(a) em mais de dois GTs. 

As propostas para apresentação de GTs devem respeitar as seguintes regras gerais: 

- cabe a(o) coordenador(a)-proponente da mesa cadastrá-lo junto ao Encontro, via o site 

www.3sbsnorte.ufam.edu.br, incluindo os dados de cada um dos participantes. 

- propostas de GTs para o 3º Encontro poderão ser apresentadas por pesquisadores com 

titulação acadêmica mínima de mestre. 

- cada proposta deverá indicar, em campos específicos do formulário: 

justificativa da relevância do debate proposto; indicação dos coordenador(es) e debatedor(es) 

com suas respectivas filiações institucionais, titulações acadêmicas, e-mails, números de 

telefone e fax; 

- Recomenda-se que toda proposta seja apresentada por, no mínimo, duas diferentes unidades 

da federação da Região Norte e duas ou mais instituições de ensino e pesquisa; 
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- As propostas de GTs deverão ser registradas no sistema eletrônico até a data máxima de 27 

de abril de 2012. 

 

V Envio de propostas de trabalho para os GTs 

Grupos de Trabalho consistem na reunião de um conjunto de pesquisadores que se propõem a 

fomentar e aprofundar a discussão em torno de determinado eixo temático durante o 3º 

Encontro Norte da Sociedade Brasileira de Sociologia. Os GTs constituirão a base 

programática do Encontro de 2012, potencializando a reunião de pesquisadores de diferentes 

regiões e estados e em diferentes estágios de suas carreiras. Podem apresentar propostas de 

trabalhos para GTs pesquisadores com condição acadêmica mínima de GRADUADO. 

Os GTs serão compostos por três sessões de trabalho, que ocorrerão, no 3º Encontro, nos dias 

26, 27 e 28 de setembro de 2012, 1ª, 2ª e 3ª sessões, consecutivamente, no horário das 14:00 

às 17h30. 

 

FASE 2 – de 30/04/2012 a 01/06/2012 (inscrição de trabalhos nos GTs aprovados) 

Período para inscrição de colaborações individuais (ou em co-autoria) nos GTs aprovados 

para o evento. Neste momento, o(a) pesquisador(a) deverá preencher formulário geral de 

inscrição no Encontro e, depois, encaminhar sua colaboração científica, com título do 

trabalho, resumo simples (até 900 caracteres, com espaço, aproximadamente 10 linhas) e 

resumo expandido (de até 9.000 caracteres, com espaço, aproximadamente duas páginas). Em 

caso de aprovação da proposta, o(a) pesquisador(a) deverá concluir sua inscrição, efetuando o 

pagamento até 31 de julho de 2012, e comprometendo-se a encaminhar, por meio do site 

www.3sbsnorte.ufam.edu.br, até o dia 31 de agosto de 2012, a íntegra de seu trabalho em 

formato pdf, ficando ciente da publicação eletrônica e/ou impressa desse conteúdo. 

IMPORTANTE: 

- Somente serão aceitas colaborações de pesquisadores que estejam na condição acadêmica 

mínima de graduado. 

- Como os grupos são simultâneos, cada pesquisador(a) poderá enviar uma ÚNICA proposta 

de trabalho para um ÚNICO GT. É vedada a participação de um mesmo(a) autor(a) em mais 

de um grupo, salvo quando na condição de co-autoria. Nestes casos, o trabalho deverá ser 

apresentado pelo PRIMEIRO autor, conforme cadastro efetuado nos formulários on-line. 

- Certificados e publicação: tanto o primeiro autor quanto os co-autores, desde que 

devidamente inscritos no evento e cujos trabalhos forem efetivamente apresentados no 

Encontro, receberão certificados de apresentação; 
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IMPORTANTE: para envio e recebimento dos certificados dos trabalhos apresentados nos 

GTs, os co-autores deverão fazer sua inscrição formalmente e efetuar o pagamento. 

 

Observações adicionais: 

1) O PRIMEIRO autor será formalmente considerado o RESPONSÁVEL pela apresentação 

do trabalho no evento; 

2) Poderão ser indicados até 3 autores para cada trabalho inscrito. Havendo acima de 2 (dois) 

co-autores, os nomes excedentes terão que ser registrados na versão final do trabalho; 

3) A devida e correta identificação dos autores de cada trabalho compõe um dos pilares éticos 

da atividade acadêmico-científica. Neste sentido, deve-se atentar para a indicação dos autores 

realmente envolvidos na produção das pesquisas a serem apresentadas. 

 

FASE 3 – 04/06/2012 a 21/06/2012 (composição, por parte dos coordenadores-

proponentes, da programação final de cada GT) 

- prazo para que os coordenadores de GTs realizem, via site do Encontro, a seleção dos 

trabalhos inscritos na FASE 2 e componham a programação final de cada grupo. Para a 

conclusão desta etapa do processo de seleção, as coordenações de grupo deverão cumprir os 

seguintes procedimentos e regras: 

- compor, via on-line, o programa detalhado das três sessões de trabalho do grupo de trabalho, 

indicando o título das sessões e a ordem de apresentação dos trabalhos; 

- selecionar, dentre as colaborações encaminhadas, 6 (seis) trabalhos a serem apresentados por 

sessão, totalizando assim 18 trabalhos para exposição oral; 

- selecionar, dentre as colaborações recebidas e observando a concordância de cada autor(a), 

até 6 (seis) trabalhos a serem apresentados em formato painéis, que ficarão expostos nas salas 

de realização da atividade durante todos os dias do evento (VER ANEXO 1); 

- observar, na composição da programação (trabalhos a serem apresentados), a incorporação 

de pesquisadores de diferentes instituições de ensino e pesquisa das unidades da federação da 

Região Norte; 

- contemplar a participação de pesquisadores em diferentes etapas da carreira acadêmico-

profissional; 

- o tempo previsto para cada sessão é de três horas e meia. 

 

FASE 4 – 12/05/2012 a 25/05/2012 (período para análise e aprovação, por parte do 

Comitê Científico do Encontro, da programação oficial das mesas-redondas, simpósios, 
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mini-cursos e demais atividades que comporão a programação oficial do 3º Encontro 

Norte da Sociedade Brasileira de Sociologia). 

 

VI Mesas-Redondas: regras para a apresentação de propostas 

O processo para envio de propostas para a realização de mesas-redondas também deverá ser 

feito via internet. Cada proposta deverá indicar um(a) coordenador(a) e seus expositores, que 

apresentarão diferentes pontos de vista sobre a temática proposta. Cabe ressaltar que, devido a 

seu formato diferenciado, critérios como titulação acadêmica e especialização dos 

participantes na temática proposta terão um peso maior na seleção por parte do Comitê 

Científico do Encontro. 

Atenção: objetivando assegurar uma maior participação da comunidade, recomenda-se a 

participação de um(a) mesmo(a) pesquisador(a) em até duas mesas-redondas. 

As propostas para apresentação de MRs devem respeitar as seguintes recomendações: 

- cabe a(o) coordenador(a)-proponente da mesa cadastrá-la junto ao Encontro, via o site 

www.3sbsnorte.ufam.edu.br, incluindo os dados de cada um dos participantes; 

- propostas de mesas para o 3º Encontro poderão ser apresentadas por pesquisadores com 

titulação acadêmica mínima de mestre. 

- cada proposta deverá indicar, em campos específicos do formulário: 

justificativa da relevância do debate proposto; indicação dos participantes com suas 

respectivas filiações institucionais, titulações acadêmicas, e-mails, números de telefone e fax; 

- Recomenda-se que toda proposta contemple, no mínimo, dois estados da Região Norte e 

duas ou mais instituições de ensino e pesquisa; 

- As propostas completas deverão ser registradas no sistema eletrônico até a data máxima de 

11 de maio de 2012. 

- Os coordenadores das Mesas Redondas aprovadas, devem encaminhar até o dia 31 de agosto 

de 2012, a versão escrita da exposição de seus participantes. 

 

VII Inscrição 

- O pagamento da taxa de inscrição e o credenciamento são OBRIGATÓRIOS a todos os 

participantes do evento. Os pesquisadores selecionados para apresentação de trabalho em GTs 

deverão efetuar a quitação de suas inscrições até 31 de JULHO DE 2012. 

 

VIII Envio de trabalhos pelos participantes em atividades programadas 
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- Todos os expositores selecionados para GTs deverão encaminhar a íntegra de seus trabalhos, 

a serem publicados em versão eletrônica, até 31 de AGOSTO de 2012. 

 

ANEXO 1: Sociólogos do Futuro – normas gerais para exposição de painéis. 

1. Os painéis ficarão expostos nos dias e locais definidos pela Comissão Acadêmica. 

2 Os trabalhos apresentados na sessão Sociólogos do Futuro não poderão ser apresentados nos 

GTs. 

3. Cada expositor fica responsável pela fixação de seu painel no espaço destinado. 

4. É de inteira responsabilidade dos expositores a confecção de seu painel. 

5. Os painéis deverão obedecer as seguintes dimensões: 0,90m de largura por 1,20m de altura. 

6. Utilizar uma fonte simples e de fácil leitura. 

7. Na composição do painel devem ser empregadas combinações de cores que permitam uma 

boa definição de seus elementos. 

8. Organizar as informações de modo que as idéias centrais do trabalho sejam facilmente 

apreendidas. 

9. É permitida a utilização de figuras, fotos, tabelas, gráficos e esquemas possíveis, além do 

texto de comunicação. 

10. Utilizar todos os recursos disponíveis para que o painel desperte o interesse do público. 

11. Conteúdo do painel: 

- Título do trabalho (escrito com letras maiúsculas); 

- Nome do autor(es); 

- Instituição do autor(es); 

- Agência de fomento da pesquisa (se houver); 

- Objeto e Objetivos: visão geral sobre a pesquisa com definição clara do objeto e dos 

objetivos; 

- Metodologia: expor de forma compacta a metodologia ou forma de abordagem da pesquisa e 

suas fontes; 

- Resultados e Conclusões: indicar os principais resultados e conclusões obtidos, de acordo 

com os objetivos propostos; 

- Referências Bibliográficas sintéticas; 

13. Cada expositor poderá encaminhar via site do Encontro, a íntegra de seus trabalhos, a 

serem publicados em versão eletrônica, até 31 de agosto de 2012. 


