
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS 

EDITAL DA XVIII JORNADA DISCENTE DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA 

6, 7, 8, 9 e 10 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

Nós, discentes do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGSA/IFCS/UFRJ), tornamos público o Edital da XVIII 

Jornada Discente do PPGSA, a ser realizada entre os dias 6 e 10 de novembro de 2017 no Instituto 

de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS) da UFRJ, Largo São Francisco de Paula, nº 1, Centro, Rio de 

Janeiro/RJ. 

 

1. APRESENTAÇÃO 

A XVIII Jornada Discente do PPGSA tem como finalidade favorecer o intercâmbio entre 

pós-graduandas e pós-graduandos, bem como oferecer um espaço onde os mesmos possam discutir 

seus trabalhos com docentes do PPGSA e de outras Instituições de ensino e pesquisa. Por isso, 

estimula-se que sejam inscritas tanto reflexões teóricas e empíricas de projetos em fase inicial, 

quanto resultados de pesquisas em andamento ou já realizadas. 

A XVIII Jornada Discente do PPGSA terá como formato básico de organização os Grupos de 

Trabalho (GTs), Mesas-Redondas (MRs) e oficinas. A programação geral poderá contar, ainda, com 

outras atividades programadas pela Comissão Organizadora.  

 No presente edital tornamos público os procedimentos e prazos para inscrição (I) na 

modalidade de ouvinte; (II) nas atividades das oficinas; e (III) de propostas de trabalhos para 

formação de GTs, bem como para publicação dos trabalhoS apresentados durante o evento. 

 

2. INSCRIÇÕES 

As inscrições para as atividades da XVIII Jornada Discente do PPGSA poderão ser feitas por 

três modalidades distintas, a saber: 

1) Ouvinte dos GTs ou MRs; 

2) Participante das oficinas; 

3) Proposta de trabalhos para formação de GTs. 

As inscrições são gratuitas e não haverá cobrança de qualquer taxa para participação do 

evento. As despesas para execução e apresentação dos trabalhos, inclusive os deslocamentos, serão 

custeadas pelos respectivos inscritos.  



 

2.1 – Inscrição na modalidade de ouvinte dos GTS ou MRs 

 A inscrição na modalidade de ouvinte dos GTs ou MRs poderá ser feita por qualquer pessoa 

interessada em participar da XVIII Jornada Discente do PPGSA mediante o preenchimento e envio 

de formulário presente no site do evento, entre os dias 1º de setembro e 1º de novembro de 2017 ou 

mediante inscrição presencial no posto de credenciamento nos dias do evento até 30 (trinta) minutos 

antes do início das atividades. 

Nossas salas possuem espaço limitado, por esta razão, em caso de lotação, as vagas serão 

distribuídas preferencialmente aos estudantes matriculados em programas de pós-graduação 

conforme ordem de inscrição. 

 

2.2 – Inscrição na modalidade de participante das oficinas 

A inscrição na modalidade participante das oficinas poderá ser feita por qualquer pessoa 

interessada em participar da XVIII Jornada Discente do PPGSA mediante preenchimento e envio de 

formulário disponível no site https://jornadappgsaufrj.wixsite.com/2017, entre os dias 1º de 

setembro e 1º de novembro de 2017. 

 As vagas nas oficinas serão limitadas, por esta razão, em caso de lotação, as vagas serão 

distribuídas preferencialmente aos estudantes matriculados em programas de pós-graduação 

conforme ordem de inscrição. Não atingindo a lotação máxima, será possível inscrição presencial no 

posto de credenciamento nos dias do evento até 1 (uma) hora antes do início das atividades. 

 

2.3 – Proposta de trabalhos para formação de GTs 

A inscrição de proposta de trabalho para formação de GTs estará aberta entre os dias 26 de 

junho e 26 de julho de 2017, através do preenchimento do formulário disponível no site 

https://jornadappgsaufrj.wixsite.com/2017. Posteriormente, caso aprovado o resumo, a inscrição 

deverá ser complementada mediante o envio do trabalho final, nos formatos e prazos estabelecidos 

neste edital. 

 

2.3.1. Pré-requisitos 

I. Serão aceitos trabalhos de pós-graduandos matriculadas/os em programas de pós-graduação 

relacionados à grande área das Ciências Humanas; pós-graduados com até um ano corrido 

desde a data de defesa e data da inscrição no evento (até julho de 2016); e de graduandos ou 

graduados somente em coautoria com pós-graduandos ou pós-graduados. 



II. Serão aceitos para avaliação, no máximo, dois resumos de cada autora ou autor 

(individualmente ou em conjunto com outros);  

III. Não há a possibilidade de substituir, incluir ou remover autores após o envio do resumo;  

IV. Caso seja do interesse da/o participante a disponibilização de recurso audiovisual para a 

exibição de vídeos, fotografias ou de outros equipamentos para a apresentação, a solicitação 

deverá ser feita no momento da submissão do trabalho final.  

 

2.3.2 – Procedimentos para formatação e envio dos resumos 

I. Os interessados deverão anexar ao formulário, um arquivo em formato “.doc” contendo: (I) 

Título; (II) Indicação de 3 a 5 palavras-chave dentro das possibilidades previstas no 

Anexo I deste edital; (III) Resumo do trabalho contendo até 250 palavras, formatados  na 

fonte Times New Roman, tamanho 12, texto justificado, espaçamento entre parágrafos de 

1,5cm; e (IV) o resumo poderá ser redigido em português, inglês, espanhol ou francês; 

II. O arquivo do resumo não deverá conter identificação da autoria do texto;  

III. O resumo não pode ser apresentado em formato de tópicos; 

IV. O nome do arquivo deverá ser igual ao título do resumo, sem seu subtítulo e precedido pela 

palavra “Resumo”. Exemplo: se o nome completo do trabalho for “Política no Rio de Janeiro: 

um estudo de caso”, o nome do arquivo anexado deverá ser “Resumo_Política no Rio de 

Janeiro.doc”; 

V. O e-mail que indicado na inscrição do trabalho será o único a ser utilizado como contato pela 

Comissão Organizadora, mesmo para os trabalhos em coautoria; 

VI. Os resumos que não obedecerem ao formato estabelecido neste edital não terão validade para 

fins de inscrição.  

 

3. SELEÇÃO DOS RESUMOS 

Os resumos recebidos serão avaliados por pareceristas convidados pela Comissão 

Organizadora do evento, e classificados entre aprovados e não aprovados para apresentação. 

Após a seleção final dos resumos aprovados, a Comissão Organizadora formará Grupos de 

Trabalho de acordo os teor das propostas recebidas (e das escolhas de autoras e autores quanto às 

palavras-chave constantes no anexo 1 deste edital), e divulgará a programação da XVIII Jornada 

Discente do PPGSA. 

 A relação dos resumos aprovados e os respectivos GTs , será enviada por e-mail, e estará 

disponível no endereço eletrônico https://jornadappgsaufrj.wixsite.com/2017 a partir do dia 1º de 



setembro de 2017. 

 

4. ENVIO DO TRABALHO FINAL 

Após a aprovação do resumo e como etapa complementar à inscrição, as autoras e autores 

aprovados para os GTs deverão enviar o trabalho final para o e-mail 

jornada.ppgsa.ufrj@gmail.com, até dia 1º de outubro de 2017, atendendo aos seguintes 

procedimentos: 

I. O trabalho final deve conter até 15 páginas, excetuando as referências bibliográficas, e 

incluindo eventuais notas, apêndices e anexos. Deverão conter o nome das autoras e autores, 

endereço eletrônico, Instituição de Ensino a qual está vinculado, orientador (se for o caso) e 

titulação (mestrando, doutorando etc.);  

II. O arquivo enviado por e-mail deverá estar em formato “.doc” com edição  na fonte Times 

New Roman, tamanho 12, texto justificado, espaçamento entre parágrafos de 1,5cm; 

III. O nome do arquivo deve ser igual ao título do resumo, sem seu subtítulo e precedido por 

“TF”. Exemplo: se o nome completo do artigo for “Política no Rio de Janeiro: um estudo de 

caso”, o nome do arquivo deverá ser “TF_Política no Rio de Janeiro”; 

IV. O campo “assunto” do e-mail deve ser preenchido com “Submissão de Trabalho Final”; 

V. Em casos de trabalhos com dois ou mais autores, no corpo do e-mail deverão ser indicados os 

nomes dos autores que realizarão a apresentação oral; 

VI. Caso seja necessária a disponibilização de recurso audiovisual para a exibição de vídeos, 

fotografias ou de outros equipamentos para a apresentação, a solicitação deverá ser feita no 

momento da submissão do trabalho final; 

VII. Os trabalhos finais que estiverem em desacordo com as normas estabelecidas neste edital 

serão considerados não inscritos e, por consequência, não serão aceitos para apresentação nos 

GTs. 

 

5. APRESENTAÇÃO NOS GTs 

A programação dos Grupos de Trabalho (GTs) da XVIII Jornada Discente do PPGSA será 

divulgada no dia 1º de setembro de 2017, e estará sujeita a alterações. 

As apresentações deverão ser feitas oralmente, podendo ser apoiadas por imagens, vídeos, 

sons e arquivos para exibição de slides, desde que o uso destes ou de outros recursos tenha sido 

previamente solicitado no envio do trabalho final. 

 Cada apresentação de trabalho deverá ter, no máximo, 20 minutos de duração.  

 Após a apresentação de todos os trabalhos do GT e das considerações dos comentadores, 



haverá tempo para debate. 

 

6. CREDENCIAMENTO E CERTIFICADOS 

O credenciamento ocorrerá na recepção todos os dias da XVIII Jornada Discente do PPGSA 

e é obrigatório tanto para quem desejar se inscrever em qualquer das modalidades mediante a 

apresentação de documento de identidade válido e com foto. Sugerimos aos participantes que vão 

apresentar trabalhos que façam o registro no primeiro dia, 06 de novembro de 2017.  

Os certificados de participação serão encaminhados somente por e-mail no endereço indicado 

pelo participante no ato do credenciamento. No caso de trabalhos com duas/dois ou mais 

autoras/autores, todos/as receberão certificado de participação, mesmo se apenas uma/um esteja 

presente na apresentação. 

 

7. PUBLICAÇÃO DOS RESUMOS E TRABALHOS COMPLETOS 

Os resumos e os trabalhos completos selecionados para apresentação serão publicados no 

endereço eletrônico: https://ppgsa.ifcs.ufrj.br/. 

Apenas os trabalhos efetivamente apresentados durante o evento serão publicados nos anais da 

XVIII Jornada Discente do PPGSA. 

 

Para informações adicionais e outros esclarecimentos, contate-nos através do e-mail 

jornada.ppgsa.ufrj@gmail.com 

 

Site do evento 

https://jornadappgsaufrj.wixsite.com/2017 

 

Endereço do evento: Instituto de Filosofia e Ciências Sociais – Largo São Francisco de Paula, n° 1, 

Centro, Rio de Janeiro/RJ. CEP: 20051-070. 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

QUADRO DE PALAVRAS-CHAVE POSSÍVEIS PARA INDICAÇÃO NO ENVIO DO 

RESUMO – ESCOLHER ENTRE 3 E 5 ITENS 

 

Saúde Políticas Públicas Cultura 

Violência Drogas Arte 

Trabalho Movimentos culturais Gênero 

Meio ambiente Movimentos sociais Sexualidade 

Sindicalismo Estudos Urbanos Relações raciais 

Tecnologia Espaço Público Negritude  

Circulação Desenvolvimento Branquitude 

Migração Estudos rurais Mobilidade 

Ciência Moralidades Instituições 

Religião Imagem Patrimônio 

Identidades Corporeidades Etnologia 

 

  



ANEXO II 

CRONOGRAMA DA XVIII JORNADA DISCENTE DO PPGSA 

 

EVENTO DATA 

Inscrição via formulário mediante envio de 

resumo para apresentação de trabalho 
26/06/17 até 26/07/17 

Inscrição via formulário para ouvinte ou 

participante de oficina  
1/09/17 até 1/11/17 

Divulgação dos resumos aprovados 1/09/2017 

Confirmação da inscrição mediante envio do 

trabalho final via e-mail 
1/09/2017 até 1/10/17 

Divulgação da programação completa da XVIII 

Jornada Discente do PPGSA 
1/09/2017 

XVIII Jornada Discente do PPGSA, 

cadastramento e inscrição presencial 
06/11/17 até 10/11/17 

 

 

 

 


