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Notícias do PPGSA
. Debates do PPGSA/UFRJ
O PPGSA/UFRJ convida para a edição de janeiro dos Debates do PPGSA:
“Universidades de élite en Chile. Entre la movilidad y la reproducción social”. O
convidado será o professor Cristobal Villalobos (Prof. Universidade Católica do
Chile) e o mediador será o professor Flavio Carvalhaes (PPGSA/UFRJ). O evento
acontecerá no dia 24/01/2022, às 17 horas. Link para inscrição no evento:
https://forms.gle/rKLJopqgrWGRjR7NA.
. Encontros de Sociologia & Antropologia
O Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia (PPGSA/UFRJ)
convida para o próximo Encontros de Sociologia & Antropologia com Fátima
Suleman (Profa. do Departamento de Economia Política do ISCTE-IUL). O evento
acontecerá no dia 27 de janeiro de 2022, às 17 horas. A palestra intitulada "Ensino
superior e mercado de trabalho” contará com a mediação da professora Maria Ligia
Barbosa (PPGSA/UFRJ) e terá André Vieira (Doutor em Sociologia pela UFRJ e
pesquisador no LAPES/UFRJ) como debatedor. A atividade será realizada via
Zoom e para participar é necessário fazer inscrição no seguinte formulário:
https://forms.gle/9dNPg6wNubaopHbo7.
. Confiram o calendário acadêmico de 2022 em:
http://ppgsa.ifcs.ufrj.br/uploads/1/3/6/6/136629008/calendario_2022_semestral.pdf?f
bclid=IwAR0v-0gXUSoYDQl1YWa6uy7U9EEmiADYXBrmYQffROgKRQjuLa3D
w6P-OnE.
. O PPGSA/UFRJ divulga o Edital Livros PPGSA 01/2021, voltado à seleção de
manuscritos de discentes (ingressantes a partir de 2016) do Programa para publicação
na Coleção Sociologia & Antropologia (Ed. 7Letras).
Disponível em:
http://ppgsa.ifcs.ufrj.br/uploads/1/3/6/6/136629008/edital_discentes.pdf?fbclid=IwA
R1CgoXbiDQxQ1jokucH8jlhJolDi6a_-aQEc-c6wPelEgFaEpT9cCTP1X0.
. O projeto “Primeiros Passos Acadêmicos” promoverá a oficina “Software para
pesquisa em Ciências Sociais”, tendo como convidadas Iracema Souza (doutoranda
do PPGSA/UFRJ), Shélida Silverio (doutoranda do PPGS/USP), e Marianna Assis
(mestranda do PPGSA/UFRJ). O evento acontecerá no dia 31/01, às 18 horas.
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Para participar da oficina, acesse o link:
https://www.youtube.com/watch?v=J0RRvJ2aeoU&list=PL2xvvNXh03M_-y-XNif9
gJ7a0ix1vYzSS&index=15.
. Flavio Carvalhaes (PPGSA/UFRJ) foi o convidado de AmericaS - Centre
interdisciplinaire d'étude des Amériques, CECID e do Centre d'Étude de la Vie
Politique de l'ULB (CEVIPOL), e apresentou a comunicação "The Expansion of
Higher Education in Brazil under the Workers' Party: 2002-2016".
. Maria Laura Cavalcanti (PPGSA/UFRJ), Lilia Schwarcz, Daniela Giovana Siqueira,
Robert Wegner & Lorenna Ribeiro Zem El-Dine, Renato Ortiz, Denilson Lopes e
Luís Augusto Fischer foram os convidados do terceiro post do Simpósio 22: Projetos
para o Brasil, uma parceria com o GT de Pensamento Social no Brasil da Associação
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais e o Suplemento
Pernambuco.
Disponível em:
https://blogbvps.wordpress.com/2021/12/16/simposio-22-projetos-para-o-brasil-iii/?f
bclid=IwAR2iXMg5YO_lVJoXB0VeHtmz_3x_DJdPAEdxDTvXfw2X43WXkaMSw
iadZ8o.
. Rodrigo Santos (PPGSA/UFRJ) entrevistou a pesquisadora e ativista canadense
Judith Marshall (CERLAC/York University) para a série Série Versos em Prosa, que
integra a Versos: Textos para Discussão PoEMAS, v. 5, n. 2 (2021). A entrevista foi
transcrita por Antonio Canha e traduzida para português por Tayná Mendes,
doutorando e mestranda do PPGSA/UFRJ.
Disponível em:
https://www.ufjf.br/poemas/files/2017/07/Santos-2021-Entrevista-com-Judith-Marsha
l-Versos.pdf?fbclid=IwAR1zohwMphyG4PFa7Bm0adSZPNsUwscjW0KA68ggAEW
unMIH1hbM1uQA4yg.
. Maria Laura Cavalcanti (PPGSA/UFRJ) foi a convidada da mesa redonda em
homenagem à Profa Emérita da Universidade Federal de Sergipe (UFSE), Beatriz
Góis Dantas, e apresentou o documentário “Uma lufada de ar fresco: a antropologia
de Beatriz Góis Dantas”, no Simpósio do XLVII Encontro Cultural de Laranjeiras.
O
filme
está
disponível
no
Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=9dRm6L_EVmk.

PPGSA_UFRJ

Eventos:

. Michel Misse (PPGSA/UFRJ) concedeu entrevista sobre a Chacina do Salgueiro à
jornalista
Silvana
Sá,
do
Jornal
da
Adufrj.
Disponível
em:
https://adufrj.org.br/index.php/pt-br/noticias/?option=com_content&view=article&id
=4115&fbclid=IwAR2eVK8u37qnF3Ts7mkf7vKxlDEGXvN27rxif3U-3IL3LOT5F4
Kx8SKnhiI.
. Maria Laura Cavalcanti (PPGSA/UFRJ) foi uma das convidadas do evento
Sismologia da Performance, que celebrou os 20 anos do Núcleo de Estudos
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Napedra/USP. Ela também participou da mesa redonda “Ritual, Festa e Performance”,
com o trabalho "Notícia das festas na pandemia COVID-19". No mesmo evento,
apresentou a conferência "Kavula! Drama, ritual e performance na obra de Victor
Turner".
. O PPGSA/UFRJ promoveu em dezembro uma edição dos Encontros de Sociologia
& Antropologia com Gabriel Abend (University of Lucern, Suíca). A palestra
intitulada “Cosas Morales y Otras Cosas” contou com a mediação do professor
Alexandre Werneck (PPGSA/UFRJ).
. Michel Misse (PPGSA/UFRJ), Mônica Jinzenj (PPGE/UFMG), Marcelo de Souza
Bispo (PPGA/UFPB), Marcos Cueto Caballero (FIOCRUZ-RJ) e Roberta Cardoso
Cerqueira (FIOCRUZ-RJ) foram os painelistas da mesa Humanidades, coordenada
por Cristina Scheibe Wolff (UFSC), que integrou a Reunião Anual Scielo 2021.
. A RedeGen e os grupos de pesquisa CLAM/UERJ, NUDERG/UERJ, NESEG Núcleo de Estudos de Sexualidade e Gênero/UFRJ, NIMMIN/UERJ realizaram o 4°
Encontro RedeGen: gênero, pandemia e desigualdades. Disponível no link:
https://www.youtube.com/channel/UCs8FoSmDgJxZAnj6_M6M84w.
. Rodrigo Santos (PPGSA/UFRJ) foi o expositor convidado no lançamento do livro
“Onde você está nessa lama? Crônicas da Mineração no Brasil”, de autoria de
Ricardo Assis Gonçalves (PPGEO/UEG). Participaram também como expositores
Bruno Milanez (PPGEO/UFJF), Eguimar Chaveiro (UFG) e Luiz Fadel de
Vasconcellos (Fiocruz/RJ). A atividade contou com a moderação de Rosângela Gaze
(UFRJ).
Disponível no canal do YouTube PPGEO/UEG:
https://www.youtube.com/PPGEOUEG.
. Márcio Nogueira Paixão, doutorando do PPGSA/UFRJ, foi agraciado com a
Menção Honrosa na categoria Podcast em Ciência, Tecnologia e Inovação do Prêmio
de Excelência em Divulgação Científica da UFF/2011. O podcast “Nós falando de
Nós: autorrepresentação, cinema e periferia” foi baseado na sua dissertação de
mestrado “Laroyê, axé, ação! As imagens insurgentes do coletivo de cinema Kbça
D`Nêga”, orientado por Marco Antonio Gonçalves (PPGSA/UFRJ).
. Alice Ewbank (PPGSA/UFRJ) defendeu a tese “Caleidoscópio latino-americano:
cultura e sociedade em Richard M. Morse, Ángel Rama e Silviano Santiago”, sob
orientação do professor André Botelho (PPGSA/UFRJ). Participaram da banca os
professores Antonio Brasil Jr. (PPGSA/UFRJ), Bernardo Ricupero (USP), Carmen
Lucia Tavares Felgueiras (UFF) e José Vicente Tavares dos Santos (UFRGS).
. Alice Abreu (PPGSA/UFRJ) fez parte do Comitê de Gestão do Gender Summit 20 –
LAC (2021) e foi moderadora da Plenary 3: Leaving no woman behind in Latin
America: applying a gender lens to the interlinkages of the SDGs.
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. Alice Abreu (PPGSA/UFRJ) foi uma das palestrantes no Webinar organizado pela
Academia Brasileira de Ciências sobre o Gender Summit. O 46º webinário “Por que o
mundo precisa de mais mulheres na liderança científica?” debateu a importância de
mulheres como líderes na ciência.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=MMtF5SVu40w.
. Alice Abreu (PPGSA/UFRJ) fez parte do Conversatório CATUNESCO LIVE, que
comemorava os 20 anos da Cátedra Regional UNESCO Mulher Ciência e Tecnologia
na América Latina, dirigida por Gloria Bonder.
. Bila Sorj (PPGSA?UFRJ) participou da sessão plenária 17a. edição das "Journées
internationales de sociologie du travail", Lausanne.
. Alice Abreu (PPGSA/UFRJ) foi eleita como membro do Comitê Eleitoral do
International Science Council, ajudando a compor a lista dos candidatos aos vários
cargos da nova gestão do ISC. A eleição da nova gestão do ISC se deu durante a 2ª
Assembleia Geral do ISC.
. Alice Abreu (PPGSA/UFRJ) foi uma das palestrantes do Painel de Debates
“Mulheres na Ciência: Evolução e Perspectivas” realizado no 35º ANPET
(Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transporte), Congresso de Pesquisa e
Ensino em Transportes.
. Alice Abreu (PPGSA/UFRJ) fez uma apresentação intitulada “Innovation and
Sustainable Development through a Gender Lens” na S. A. KUGEL
INTERNATIONAL SCHOOL FOR SOCIOLOGY OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY, na sua sessão XXXVI, realizado de forma híbrida em São
Petersburgo, Russia.
. Alice Abreu (PPGSA/UFRJ) participou como comentarista da reunião do LAPES
“As questões de gênero – Engenharias”.
. André Botelho (PPGSA/UFRJ) organizou o seminário de pesquisa "Por uma
sociologia política da cultura: pesquisas em curso no PPGSA-UFRJ". Na primeira
mesa “Sociologia política e da cultura política” apresentaram comunicações os
discentes Alice Ewbank, Lucas Van Hombeeck, Miguel Cunha e Rennan Pimentel,
com Karim Helayel (UFRJ) e Maurício Hoelz (UFRRJ) como debatedores. Na
segunda mesa “Movimentos culturais e política” participaram os discentes Alexandre
Bastos, Iracema Alencar, João Mello, Onildo Correa, Paloma Fonseca e Pedro
Jardim, com Rodrigo Jorge Neves (UFRJ) e Andre Bittencourt (UFRJ) como
debatedores.
. Rafael Godoi (pesquisador de pós-doutorado PPGSA/UFRJ), Fábio Mallart e João
Marcelo Dias foram os convidados do episódio n. 6. "Sistema prisional: opacidade e
pesquisas" do Podcast 1049, promovido pelo Centro de Antropologia e Arqueologia
Forense (Caaf Unifesp) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
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Confiram em:
https://open.spotify.com/episode/4n7w1eQXDpxhCpUCXQ87gI?si=-H_VipWJRkmF
i4hVe7dWbg&fbclid=IwAR03QCofhjZ6Qz9wFi5suIrq5tFIreiz91epfuiYg_hv2Tt61O
NYzMwIwUg&nd=1.
. Eloísa Martín (PPGSA/UFRJ) publicou o artigo "On the importance of taking risks"
na revista Current Sociology, v. 70, n. 1, p. 147-152, na edição que celebra os 70 anos
da publicação.
Disponível em:
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/00113921211064069e?fbclid=IwAR19
L8KakmwKoKlU0GENopYf_haW9_DQLb83tF6B_d60W5f-p4rYgyw10xM&.
. José Ricardo Ramalho (PPGSA/UFRJ) e Rodrigo Santos (PPGSA/UFRJ)
publicaram o artigo de opinião "O capital ético e o trabalho desprotegido no Brasil:
uma combinação improvável" no Jornal GGN, 13 jan. 2022.
Disponível em:
https://jornalggn.com.br/trabalho/o-capital-etico-e-o-trabalho-desprotegido-no-brasiluma-combinacao-improvavel/?fbclid=IwAR138EKqXlgQ9XEtJRFXzno6gk9rJjZtgL
8JYKDtwyJfhwmnBns9NDPPX2w.
. Michel Misse (PPGSA/UFRJ) publicou o capítulo “Políticas de seguridad, violencia
y criminalidad en America Latina. Una evaluación general y una propuesta de
análisis”, que integra o livro “Soberanías en Vilo. Miradas desde la Seguridad
Ciudadana en America Latina” (El Colegio de Michoacán, 2021), organizado por
Salvador Maldonado Aranda.
. Maria Laura Cavalcanti (PPGSA/UFRJ) publicou o artigo de opinião "Carnaval e
sua Renovação Simbólica" no Suplemento Pernambuco, no qual discute a força
simbólica e econômica do carnaval em meio à elevação de casos de Covid-19.
Disponível em:
http://www.suplementopernambuco.com.br/artigos/2814-carnaval-e-sua-renova%C3
%A7%C3%A3o-simb%C3%B3lica.html?fbclid=IwAR138EKqXlgQ9XEtJRFXzno6
gk9rJjZtgL8JYKDtwyJfhwmnBns9NDPPX2w.
. Glaucia Villas Bôas (PPGSA/UFRJ) publicou o capítulo 'Arte y vida: notas sobre
algunas paradojas del arte contemporáneo', que integra o livro “La Cultura como
Dimensión Transversal de lo Social”, organizado por Rodolfo Iuliano e Ornela Boix
(Universidad Nacional de La Plata, 2021).
O livro está disponível para download em:
https://www.teseopress.com/laculturacomodimensiontransversaldelosocial/?fbclid=Iw
AR3ahxjaqFVpLW0iUgQyDtu-b3ym_E4FI1qZz_sTHqSpUZdbV2Wj5_UrBnQ.
. Maria Laura Cavalcanti (PPGSA/UFRJ) e Renata Gonçalves (PPGA/UFF)
organizaram o livro “A falta que a festa faz: celebrações populares e antropologia na
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pandemia” (Museu Nacional, 2021), que reúne 21 registros de como as grandes e
pequenas festas do calendário popular tradicional lidaram com a excepcionalidade do
período pandêmico de 2020 e 2021.
Disponível gratuitamente em:
http://ppgsa.ifcs.ufrj.br/uploads/1/3/6/6/136629008/a_falta_que_a_festa_faz_-_maria
_laura_cavalcanti_renata_de_s%C3%A1_gon%C3%A7alves__org_.pdf?fbclid=IwA
R347Mv7CUM2PVW1moNLFpkOWhT-JZopKC7zSHlipne97txN0FF-NGHOotI.
. Fernando Rabossi (PPGSA/UFRJ) publicou o artigo "Tourists, Shoppers, and
Smugglers: Brazilian Re-configurations of Circuits of Imported Goods" no Journal of
Illicit Economies and Development, 3 (2).
Disponível em: https://jied.lse.ac.uk/articles/10.31389/jied.135/#n5.
. A revista “Quatro Cinco Um” elegeu os melhores livros lançados em 2021 no
mercado editorial brasileiro, dentre os quais figura a obra "Clássicas do pensamento
social. Mulheres e feminismos no século XIX", organizado por Bila Sorj
(PPGSA/UFRJ) e Verônica Toste Daflon (PPGS/UFF).
. Joana Vargas (PPGSA/UFRJ), Juliana Vinuto (UFF) e Hebe Gonçalves (IP/UFRJ)
publicaram o artigo “Falta de fechamento”: profissionais e seus conflitos no sistema
socioeducativo do Rio de Janeiro na Revista Sociedade e Estado, v. 36, n. 3 (2021).
Disponível em:
https://periodicos.unb.br/index.php/sociedade/article/view/32928?fbclid=IwAR2NW
TrNjN3LEz9mPsfgXkiaO0RQ1EQBJADTwCYPdQpRlQDK6_sxebWeUNc.
. Felícia Picanço (PPGSA/UFRJ) e Pedro Elgaly da Penha, graduando em Ciências
Sociais da UFRJ, publicaram o artigo “Desigualdades de Gênero e Raça no
Funcionalismo Público Federal: uma análise exploratória dos efeitos da Lei n.
12.990/20214” no Boletim de Análise Político-Institucional do IPEA, n. 31 (2021).
Disponível em:
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/boletim_analise_politico/211220
_bapi_31_book.pdf?fbclid=IwAR1RnnfEAl7gwygol41xW6xDn7fqzs1HTwCvA15vh
PYWsePXUd7ZLKZcIik.
A publicação será apresentada no dia 26/01, das 09H às 12H, no Ciclo de debates Ações Afirmativas no Serviço Público, do Boletim de Análise Político Institucional Edição Temática - Implementação de Ações Afirmativas para Negros e Negras no
Serviço Público: Desafios e Perspectivas. Veja como acessar o evento:
https://www.facebook.com/ipeaonline/photos/a.427330043973982/708534242150601
1/
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. Maíra Mansur (doutoranda PPGSA/UFRJ), Tádzio Coelho (UFV) e Rodrigo Santos
(PPGSA/UFRJ) publicaram o capítulo "O que é a Vale S.A.?" no livro Minas
esgotada: antecedentes e impactos do desastre da Vale na Bacia do Paraopeba
(EdUFJF, 2021), organizado por Bruno Milanez (UFJF) e Miguel Fernandes Felippe
(UFJF). Rodrigo Santos, Bruno Milanez e Ricardo Junior Gonçalves (UEG)
publicaram também o capítulo "O Complexo Paraopeba II: estrutura e condições de
operação" na mesma obra, que discute os antecedentes e causas do desastre da Vale
em Brumadinho (MG).
O livro completo está disponível para download em:
https://www2.ufjf.br/editora/wp-content/uploads/sites/113/2021/12/MILANEZ_9786
589512066.pdf?fbclid=IwAR138EKqXlgQ9XEtJRFXzno6gk9rJjZtgL8JYKDtwyJfh
wmnBns9NDPPX2w.
. Marco Aurélio Santana (PPGSA/UFRJ) publicou o livro “Classe trabalhadora e
política no Brasil” (Rio de Janeiro, 2021), o mais recente volume da coleção
Sociologia & Antropologia, da Editora 7Letras.
Disponível em:
https://7letras.com.br/livro/classe-trabalhadora-e-politica-no-brasil/?fbclid=IwAR0eH
A8i6mFEYAyAljsmtBLSPMyuDsPW-9itG2perdLtMMFZuoj59E-VNrY.
. O artigo de opinião "Oligopólios no ensino superior", de autoria de Antônio Gois
para o jornal O Globo, aborda o tema da concentração de matrículas em grandes
instituições no ensino superior brasileiro, e repercute a pesquisa realizada por Flavio
Carvalhaes (PPGSA/UFRJ), Marcelo Medeiros (Columbia University) e Clarissa
Tagliari (CPII/UFRJ).
Disponível em:
https://blogs.oglobo.globo.com/antonio-gois/post/ensino-superior-caminha-para-form
acao-de-oligopolios.html?fbclid=IwAR21jEpsPmOMl5KFf3p5ILznrjSlhegEZp7EGY
GWpYWZti7S-S7WpaxO8UE.
. Samantha Sales Dias (doutoranda do PPGSA/UFRJ) publicou o artigo “O ‘coração
invisível’ do mercado: A gestão moral dos negócios de impacto como
empreendimentos exemplares” em Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e
Controle Social, v. 15, n. 1 (2022).
Disponível em:
https://revistas.ufrj.br/index.php/dilemas/article/view/39266/26506?fbclid=IwAR0bG
8F7ugFuSZ0OJY81CVM2Na5sf0SkvVqnYDA3Eip8aRpZGkIGgDz_kB4.
. Ailton Gualande Junior (doutorando do PPGSA/UFRJ) publicou o artigo “O
transporte coletivo como ‘grande problema sem resolução’: o não associativismo e a
contestação pública de mazelas” em Dilemas - Revista de Estudos de Conflito e
Controle Social, v. 15, n. 1 (2022).
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Disponível em:
https://revistas.ufrj.br/index.php/dilemas/article/view/35972/26513?fbclid=IwAR1Fq
azA6IdWjN-m-Xu3yQOGSF9rEX5cDzw1Uvg0lOmxE-lo2XKET-_H3YM.
. Diego Fraga (doutorando PPGSA/UFRJ) publicou o artigo de opinião "Realismo
capitalista e sofrimentos psíquicos na vida acadêmica" no portal LavraPalavra.
Disponível em:
https://www.lavrapalavra.com/2022/01/14/realismo-capitalista-e-sofrimentos-psiquic
os-na-vida-academica/?fbclid=IwAR19L8KakmwKoKlU0GENopYf_haW9_DQLb8
3tF6B_d60W5f-p4rYgyw10xM.
. Diego J Fraga (doutorando do PPGSA/UFRJ) publicou o artigo “Mídia, Experts e
Neoliberalismo: economistas e outras vozes” no jornal Folha de São Paulo, que
integra o dossiê Sociologia das Ortodoxias e Heterodoxias na Economia Brasileira,
organizado por Rodrigo Cantu (PPGS/UFPel) e Bruno Barreiros (UFBA) para a
revista Norus, v. 9, n. 16 (2021).
O artigo está disponível em:
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/NORUS/article/view/21832/13987?fbcl
id=IwAR1U5QVS8c-7PzG6A4dt2PViJ7SHl3fMaDrMvziC7Ssr1mwp3dwgPoX9NO
U.
. Lucas da Silva Walmrath (doutorando PPGSA/UFRJ), Lucas Afonso (doutorando
PPGS UFF - Programa de Pós-Graduação em Sociologia/UFF) e Raphael Lima
(PPGS/UFF) organizaram o dossiê Sociologia Econômica para a nova edição da
Revista Ensaios, v. 18 (2021), que conta com o artigo “Do Simbólico no Mercantil:
uma análise da agência do ator social nos mercados de bens simbólicos, de luxo e
singularidade”, de autoria de Igor Perrut (doutorando PPGSA/UFRJ).
Disponível em:
https://periodicos.uff.br/ensaios/issue/view/2539?fbclid=IwAR1RnnfEAl7gwygol41x
W6xDn7fqzs1HTwCvA15vhPYWsePXUd7ZLKZcIik.
. Marcio Barbosa (doutorando do PPGSA/UFRJ) publicou a resenha da coletânea
“The Real Economy - Essays in Ethnographic Theory”, organizada por Federico
Neiburg e Jane Guyer, publicada em 2019, na Campos - Revista de Antropologia, v.
22, n. 2 (2021).
Disponível em:
https://revistas.ufpr.br/campos/article/view/79146?fbclid=IwAR0OJEWpTLvtL1k261
BxBpUl2alikJk2OApsId-5qmF5o2ic1_dsEgg9ymc.
. Bruna Motta dos Santos (doutoranda PPGSA/UFRJ) publicou o capítulo “Uma
ciência que cuida das pessoas: a noção de cuidado no campo da enfermagem” no livro
Saúde, Corpo e Gênero: perspectivas teóricas e etnográficas (Editora UFJF, 2021),
organizado por Cristina Dias da Silva (PPGCSO/UFJF).
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O
livro
está
disponível
para
download
gratuitamente
em:
https://www2.ufjf.br/editora/wp-content/uploads/sites/113/2021/12/SAUDE-E-CORP
O-2.pdf?fbclid=IwAR0pdMvouE37DZlvjBR8eCx_lWUeKCBGhZuaVbzHJ5xxg6yn
VvjgheLTaJE.
. Franscisco Kerche e Miguel Mendes, mestrandos do PPGSA/UFRJ, publicaram o
artigo "Caminhos cruzados: uma possível radicalização do YouTube Gamer" na
revista Simbiótica, v. 8, n. 4 (2021).
Disponível em:
https://periodicos.ufes.br/simbiotica/article/view/37349/24620?fbclid=IwAR0_lNe7G
zV4F9W0PS-A7pqrCHkEY1qy49KmGKfeGevHGzDTkCy4STUJofA.
. Alexandre Fraga e Thays Monticelli, pesquisadores de pós-doutorado do
PPGSA/UFRJ, publicaram o artigo “PEC das Domésticas”: holofotes e bastidores na
Revista
de
Estudos
Feministas,
29 (3),
2021. Disponível em:
https://www.scielo.br/j/ref/a/wxFYxzJ9mpW6HrqHLgTbHds/?format=pdf&lang=pt
&fbclid=IwAR3lGkG59r-lnklLXJleAgdvRhvsT8gP3z5Vs6r4VUyNZEq3Awivm8A
WH_s.
. Ana Paula Vasconcelos Gonçalves (pesquisadora de pós-doutorado do
PPGSA/UFRJ) e Júlia Strauch (ENCE/IBGE) publicaram o artigo "Segregação e
Atividade Industrial no Estado do Rio de Janeiro: uma ênfase na microrregião do Vale
do Paraíba Fluminense" na revista Desenvolvimento em Questão 19 (56), 2021.
Disponível em:
https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/desenvolvimentoemquestao/article/view/
10703?fbclid=IwAR2h7nIJIEAXXCCLzenCfCaazKurcykXNYDEpAIMdd_zDdSX9
t1mReeScG0,
. Thays Monticelli (pesquisadora de pós-doutorado do PPGSA/UFRJ) publicou o
artigo "Feministas e patroas: revisitando o debate sobre trabalho doméstico
remunerado" na revista Antropolítica, n. 53 (2021).
Disponível em:
https://periodicos.uff.br/antropolitica/article/view/43318?fbclid=IwAR3boVmc89Z23
90hXKY9jjsZ2OBgkPxONVWrlzMTzafp7RRkHLA8QHmvhg0.
. Rafael Godoi (pesquisador de pós-doutorado do PPGSA/UFRJ) publicou o artigo "O
benefício da dor: paradoxos da intervenção da Corte Interamericana de Direitos
Humanos numa prisão do Rio de Janeiro" na Revista de Estudos Empíricos em
Direito, v. 8 (2021).
Disponível em:
https://reedrevista.org/reed/article/view/613/342?fbclid=IwAR2TZHa3ZHQu7_cVsU
iE2PSBXhBNOyEsck_vyigtY07VEyUVkfF7HBNwHiM.
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Bolsas e oportunidades
. XVII ISA International Laboratory for PhD Students: Precarization and
Resistance: Environment, Everyday Life and Citizenship (September 5-11,
2022).Tunis, Tunisia
The International Sociological Association (ISA) invites applications from PhD
students in sociology or interdisciplinary programs (with a strong sociology
component) to attend the XVIIth ISA International Laboratory for PhD Students in
Sociology to be organised jointly by the ISA, Arab Centre for Research and Political
Studies, Centre for Economic and Social Researches and Studies, and Research in
Enlightenment, Modernity and Cultural Diversity Lab, Tunis El Manar University.
Professor Mounir Saidani from the Tunis El Manar University will coordinate the
Laboratory.
Disponível no link:
https://www.isa-sociology.org/en/junior-sociologists/laboratory-for-phd-students-in-s
ociology
. Estão abertas as inscrições para o concurso de acesso ao cargo de Professor Doutor
do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo.
O Edital está disponível no link:
http://imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f202
2%2fexecutivo+secao+i%2fjaneiro%2f07%2fpag_0232_a34e342dfd57e3103a0af7e6
b6da31d2.pdf&pagina=232&data=07/01/2022&caderno=Executivo%20I&paginaord
enacao=100232.
. “Queremos atraer su atención al llamado a expresiones de interés que acaba de
anunciar el IDRC titulado, “Fortaleciendo un sistema de ciencia e innovación
inclusivo en las Américas” (FuSCIIA). Este llamado invita a organizaciones o
consorcios interesados en aplicar a una de dos corrientes: 1-Mejorar la colaboración
regional a través de la investigación conjunta y apoyos para la movilidad de
investigadores, con un enfoque en mejorar la equidad, diversidad e inclusión (EDI);
2- Fortalecer la capacidad de los consejos nacionales de ciencia y tecnología y los
organismos regionales de coordinación científica para responder a prioridades y
mejorar los sistemas de CTI nacionales y regionales.
Noten que la fecha límite para aplicar es el 18 de febrero del 2022. Para cualquier
consulta, favor de mandar un correo a FUSCIIA@IDRC.CA”.
. O Programa ANPOCS-Fulbright visa ampliar e aprofundar a cooperação acadêmica
entre os EUA e o Brasil nas áreas de Antropologia, Ciência Política e Sociologia. O
PAF apoiará até nove projetos de programas de pós-graduação e centros de pesquisa,
selecionados em edital (avaliados com as notas 3 a 5), que receberão a visita de
pesquisador norte-americano (Fulbright Specialist) por três anos consecutivos. Os
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pesquisadores serão identificados pela Comissão Fulbright a partir de propostas de
atividades do projeto, a serem desenvolvidas entre agosto de 2022 e maio de 2025.
Serão considerados como prioritários os temas:
Estado e Sociedade; Desigualdade Social e População; Democracia e Participação;
Direitos Humanos; Teoria e Metodologia; Estudos Culturais; Meio Ambiente,
Territórios.
Elegibilidade:
Ser associado da ANPOCS; Ter obtido notas 3, 4 ou 5 na última avaliação da Capes;
e Ter sua proposta aprovada pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação.
Disponível em :
https://fulbright.org.br/bolsas-para-brasileiros/programa-fulbright-anpocs/.

Publicar
. Dossiê: “A ditadura nunca terminou”: repensando marcações temporais acerca
das transições democráticas.
Antropolítica/UFF.
Organizadores: Taniele Rui (UNICAMP) e Fabio Mallart (UERJ).
Prazo para submissão: 12/02/2022.
. Dossiê: “Entre a Tradição e a Inovação”: tensões e negociações entre as
categorias Religião, Secular e Patrimônio em contextos lusófonos.
Antropolítica/UFF.
Organizadores: Bruno Ferraz Bartel (UFPI) e Maria Clara Saraiva (FLUL-UL)
Prazo para submissão: 12/02/2022.
. Dossiê: Desenvolvimento rural e a cesta de bens e serviços territoriais.
Raízes - Revista do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da
Universidade Federal de Campina Grande.
Organizadores: Ademir Antonio Cazella (UFSC) Bernard Pecqueur (Université
Grenoble Alpes) Clóvis Dorigon (Epagri-SC).
Prazo para submissão: 25/02/2022.
. Dossiê: Antropologias hoje.
PRACS: Revista Eletrônica de Humanidades do Curso de Ciências Sociais da
UNIFAP.
Organizadores: Marcus Cardoso (PPGEF/UNIFAP), Cibelle Canto (UNB) e Raysa
Nascimento (UFPE).
Prazo para submissão: 28/02/2022.
. Dossiê: Sociologia da probidade pública e usos do direito no combate à
corrupção.
Revista de Ciências Sociais (RCS) da Universidade Federal do Ceará (UFC).
Organizadores: Juliane Sant’Ana Bento (UNISINOS), Lucas e Silva Batista Pilau
(UFRGS).
11

Prazo para submissão: 28/02/2022.
. Dossiê: Entre prantos, possessões e mordidas: a questão religiosa em Ernesto de
Martino.
Campos - Revista de Antropologia.
Organizadores: Cristina Pompa; Marcus Vinícius Barreto
Prazo para submissão: de 01/02/2022 a 30/04/2022.
. Dossiê: Des-senhorizar a universidade: 10 anos da lei 12.711, ação afirmativa e
outras experiências.
MANA - Estudos de Antropologia Social.
Organizadores: Antonádia Borges (UFRRJ) e Joaze Bernardino-Costa (UNB).
Prazo para submissão: 04/03/2022.
. Dossiê: Quais mundos em ruínas? O Antropoceno em questão.
R@U - Revista de Antropologia da UFSCar.
Organizadores: Karine Narahara (PPGBIOS/UFRJ) e Thiago Cardoso (UFAM /
MPGAP/INPA).
Prazo para submissão: 13/03/2022.
. Dossiê: Autoetnografias: (in)visibilidades, reflexividades e interações entre
"Eus"e "Outros".
Teoria e Cultura (PPGCSO/UFJF).
Organizadores: Carlos P. Reyna (UFJF) e Silvio Matheus A. Santos (UNICAMP).
Prazo para submissão: 30/05/2022.
. Dossiê: Peste, guerra, fome e morte e os processos sociais no mundo rural.
Raízes - Revista do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da
Universidade Federal de Campina Grande.
Organizadores: Valdênio Freitas Meneses (CCTA/UFCG), Aldo Manoel Branquinho
Nunes (PROEX/UEPB).
Prazo para submissão: 31/05/2022.
Outras oportunidades de publicação:
https://www.isa-sociology.org/en/opportunities/publication-opportunities

Eventos

. O VIII Congresso da Associação Portuguesa de Antropologia (APA) acontecerá em
Évora, entre os dias 6 a 9 de setembro de 2022. Informações no site:
https://www.apantropologia.org/apa/texto-de-apresentacao-do-congresso-de-2022/.
. A 33ª Reunião Brasileira de Antropologia acontecerá entre os dias 28 de agosto a 3
de setembro de 2022, no formato remoto. Informações no site: 33rba.abant.org.br.
E-mail: rba@sinteseeventos.com.br.
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. O 46o Encontro Anual da ANPOCS acontecerá entre os dias 12 a 19 de outubro de
2022, no formato virtual e presencial. Informações no site: https://www.anpocs.com/.

Ler, ver e ouvir
. A Dilemas - Revista de Estudos de Conflito e Controle Social acaba de publicar o seu
novo número, v. 15, n. 3 (2021).
Disponível em:
https://revistas.ufrj.br/index.php/dilemas/index?fbclid=IwAR2pa3WTmkn-8WOycUiA
MvYl2DyCfVi2viEkmVLErRxKqk9Yr6oI4fbz5rs.
. Acompanhem os artigos da revista Sociologia & Antropologia, que é uma publicação
quadrimestral on-line do Programa de Pós-graduação em Sociologia e Antropologia
(PPGSA), do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS) da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ).
Disponível no site: https://revistappgsa.ifcs.ufrj.br/.
. Acompanhem os artigos da Revista Enfoques, que é uma publicação dos discentes do
Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia (PPGSA) do Instituto de
Filosofia e Ciências Sociais (IFCS) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Disponível no site: https://revistas.ufrj.br/index.php/enfoques.
. Assistam os vídeos disponíveis no nosso canal do YouTube PPGSA_UFRJ Eventos:
https://www.youtube.com/c/PPGSAUFRJEventos.
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