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Notícias do PPGSA
Dia 04/02, às 17h, teremos mais uma edição do Debates do PPGSA:
“Automutilação e prevenção do suicídio: limites da linguagem na gestão das emoções"
com Isis Ribeiro Martins (Pós-doutoranda - PPGSA/UFRJ) e Mario Borba (pesquisador do
LEIC/UFRJ). Mediação com Octavio Bonet (Dep. Antropologia e PPGSA/UFRJ). O link será
compartilhado mais perto da data do evento.
Dia 14 de janeiro, quinta-feira, o PPGSA recebeu o professor Elísio Estanque
(Universidade de Coimbra) para a aula inaugural do segundo semestre letivo de 2020.
O NECVU comemorou seus 20 anos no Seminário Violência e Democracia que iniciou
dia 03.11. Vejam a programação completa: https://www.facebook.com/necvu.violencia
Maria Ligia Oliveira Barbosa (PPGSA/UFRJ) organizou o livro A Expansão Desigual do
Ensino Superior no Brasil (Appris, 2020), reunindo trabalhos sobre a expansão do
sistema, perfis de ingressantes e concluintes, e sobre a transição para o mercado de
trabalho. Além da Introdução e de um capítulo de autoria da organizadora, o livro traz
contribuições dos doutorandos do PPGSA/UFRJ Clarissa Tagliari Santos e André Vieira,
assim como do Prof. Flavio Carvalhaes (PPGSA/UFRJ), dentre os trabalhos compilados.
Mais informações em: https://www.editoraappris.com.br/.../4566-a-expanso...
Glaucia Villas Bôas (PPGSA/UFRJ) entrevistou Maria Laura Cavalcanti (PPGSA/UFRJ) sobre
seu livro recém publicado, "Drama, Ritual e Performance. A antropologia de Victor
Turner" (Mauad, 2020) para o Blog da Biblioteca Virtual do Pensamento Social (Blog da
BVPS). Na conversa, a autora fala de sua trajetória, trata de questões e conceitos
fundamentais de Turner, discute a recepção de sua teoria e identifica algumas das
interlocuções intelectuais do autor de Floresta de Símbolos.
Disponível em: https://blogbvps.wordpress.com/.../drama-ritual-e.../
Antonio Brasil Jr. (PPGSA/UFRJ) e Lucas Carvalho (PPGS/UFF) publicaram o artigo "O
impacto da sociologia: cultura de citações e modelos científicos" na Revista Brasileira de
Sociologia
(v.
8,
n.
20,
2020).
O
artigo
está
disponível
em:
http://www.sbsociologia.com.br/.../rbs/article/view/rbs.700
O professor Alexandre Werneck publicou o ensaio “Covid para bater boca: O moralismo
ostentatório na ‘disputa de marra’ entre o presidente e governadores sobre o
enfrentamento da pandemia” em Reflexões na Pandemia, seção extraordinária de
Dilemas:
Revista
de Estudos de Conflito e Controle Social. (link:
https://www.reflexpandemia.org/texto-94)
José Ricardo Ramalho (PPGSA/UFRJ) publicou o capítulo "Indústria e desenvolvimento:
efeitos da reinvenção de um território produtivo no Rio de Janeiro", no livro "La industria
automotriz en América Latina: estudios de las relaciones entre trabajo, tecnología y
desarrollo socioeconómico", organizado por Geraldo Augusto Pinto, Sebastián Guevara e

Arnulfo
Arteaga
Garcí
(EdUTFPF,
UNAM,
2020).
http://ppgsa.ifcs.ufrj.br/.../ramalho_2020_ind%C3%BAstria...

Disponível

em:

Marco Aurélio Santana (PPGSA/UFRJ), Ricardo Antunes (PPGS/UNICAMP) e Alexandre
Fraga (pesquisador de pós-doutorado PPGSA/UFRJ) publicaram o capítulo "Forças
Sociais do Trabalho e a Nova Desertificação Neoliberal do Brasil" no livro Trabalho,
Regressão de Direitos e Serviço Social, organizado por Ana Lole, Inez Stampa, Márcia
Botão e Nilza Nunes (Mórula, 2020).
https://morula.com.br/.../trabalho-regressao-de-direitos.../
O Prof. Marco Aurélio Santana e o pesquisador de pós-doutorado Alexandre Barbosa
Fraga (PPGSA/UFRJ) publicaram recentemente o artigo "As Piqueteiras: mulheres e
participação política na greve metalúrgica de 1979 no Rio de Janeiro", na revista História
Oral (v. 23, n. 2, 2020). Disponível em:
http://revista.historiaoral.org.br/index.php?journal=rho&page=article&op=view&path%5
B%5D=1065
Alexandre Werneck (PPGSA/UFRJ) publicou o artigo “Obstáculos na ‘Pista Livre’: Algumas
Considerações sobre a Pragmática dos Dispositivos da ‘Lei do Trânsito’ no Rio de Janeiro”
no n. 50 (2020) de Antropolítica: Revista Contemporânea de Antropologia.
Disponível em: https://periodicos.uff.br/antropolitica/article/view/42707
A professora emérita Alice de Paiva Abreu publicou pelo GenderInSITE o realtório Gender
and Innovation: Implications for Sustainable Development. A GenderInSITE Policy Brief.
relatório tem como foco a inovação, a necessidade de uma lente de gênero, sua
importância para um desenvolvimento sustentável e sua centralidade para alcançar uma
ciência com maior equidade e qualidade. O relatório pode ser baixado no seguinte
endereço: https://genderinsite.net/sites/default/files/GenderInnovation.pdf.
Elina Pessanha (PPGSA/UFRJ), Maria Cristina Rodrigues e Márcia Barroso (pós-doc
PPGSA/UFRJ) são as organizadoras da coletânea "OIT 100 Anos: Ações, Impasses e
Perspectivas" (Lumen Juris, 2020), que apresenta uma visão crítica da longa história da
primeira instituição tripartite voltada à defesa dos direitos no mundo do trabalho.
Disponível para compra em: https://lumenjuris.com.br/.../oit-100-anos--acoes.../p
José Ricardo Ramalho (PPGSA/UFRJ) publicou o artigo de opinião "O sindicato morreu?
Viva o sindicato!" no Jornal GGN, discutindo a contínua centralidade dessas organizações
na proteção aos trabalhadores, e que assumiu maior relevo durante a pandemia do
Covid-19.
Confiram em: https://jornalggn.com.br/.../o-sindicato-morreu-viva-o.../
O professor José Reginaldo Gonçalves Santos publicou o artigo “O folclore noBrasil na
visão de um etnógrafo nativo: um retrato intelectual de Luís da Câmara Cascudo” no
BEROSE - International Encyclopaedia of the Histories of Anthropology, Paris.
URL BEROSE: article2046.html
Vanessa Perin (Doutora PPGSA/UFRJ) publicou o artigo “The speed of the political is not
that of the scientific: on the time of development in an agricultural technology transfer
program" na revista Vibrant (v. 17, 2020).
Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/vb/v17/1809-4341-vb-17-e17356.pdf

Tarik Dias Hamdan (graduando CS/UFRJ) e Lucas Lemos Walmrath (mestrando
PPGSA/UFRJ) publicaram o artigo "A Reforma Trabalhista de 2017 à luz institucionalismo
socioeconômico: evidências para uma análise isomórfica" na Revista Ensaios (v. 16,
2020). Disponível para download em:
https://periodicos.uff.br/ensaios/article/view/37524
Lucas van Hombeeck (doutorando PPGSA/UFRJ) publicou o texto "Individualismo
Personalista, Imunidade Coletiva" no Boletim Lua Nova (2020).
Mahatma Ramos, doutorando do PPGSA/UFRJ, publicou o texto de opinião "Entre o
mínimo e o necessário: o esvaziamento da política de valorização do salário mínimo no
pós-2016" na Revista Escuta (2021).
Disponível em: https://revistaescuta.wordpress.com/.../entre-o-minimo-e.../
O doutorando Ariley Dias (PPGSA/UFRJ) publicou o artigo "Quando perdemos o controle
da situação? O surto de Covid-19 e a comprovação da catástrofe" na seção excepcional
Reflexões da Pandemia, da Dilemas - Revista de Estudos de Conflito e Controle Social
Confiram em: https://www.reflexpandemia.org/texto-84
Bolsas e oportunidades
The Brazilian Center for Analysis and Planning (CEBRAP) is launching the 2021 call for the
International Postdoctoral Program (IPP). For 2021, the program will select up to 10
enthusiastic and talented PhDs from different nationalities and areas of the social
sciences: anthropology, political science, demography, law, economics, philosophy,
history, and sociology. The PhDs will be based at CEBRAP, in São Paulo. During the
pandemic of the new coronavirus, they will virtually carry out their research,
participating in research seminars, research groups, workshops and conferences.
Applications should be sent until March 1st, 2021. We expect to announce the result up to
April 30th and the Program starts on August 9th, 2021. For more information about the
admission process, see attached file and further particulars available at:
https://cebrap.org.br/ipp/
Center for Advanced Latin American Studies (CALAS) tem aberto em cooperação com o
Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares (IEAT) da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG). A cadeira CALAS-IEAT abarca uma estadia de três meses do
pesquisador em Belo Horizonte. A chamada esta aberta até o 31 de janeiro.A chamada
completa com as condições e tarefas pode ser consultada no site do CALAS:
http://www.calas.lat/en/node/1510
Doctoral Fellowship at the Max Planck Sciences Po Center on Coping with Instability in
Market SocietiesApplication deadline: January 21, 2021
ISA Worldwide Competition for Junior Sociologists
https://www.isa-sociology.org/en/junior-sociologists/isa-worldwide-competition-for-j
unior-sociologists
ISA Award for Excellence in Research and Practice
https://www.isa-sociology.org/en/about-isa/isa-award-for-excellence-in-research-an
d-practice/

Publicar
O Brazilian Journal of Management and Secretarial Studies - SCRIBES, ISSN 2675-4401,
publica semestralmente, em formato eletrônico, trabalhos científicos e artigos em
Português, Inglês, Espanhol e Francês nas áreas de Estudos Secretariais e Estudos
Organizacionais anuncia a chamada de publicação para o dossiê temático intitulado “As
transformações no mundo do trabalho”.
Confira I Mostra Fotográfica e entrevista com Nelson Delgado no volume 2021 da Revista
IDeAS. É com imensa satisfação que a Comissão Editorial da Revista IDeAS – Interfaces
em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade inicia o volume 15 (jan./dez. 2021). A
revista adota o formato de publicação contínua e segue recebendo submissões de
artigos e resenhas para compor seu volume anual.

Congressos
Associação de Brasilianistas na Europa (ABRE) convida para a apresentação de propostas para seu III
Congresso Internacional que ocorrerá de 22 a 24 de setembro de 2021 na Universidade Carolina de
Praga, República Tcheca. O Congresso contará com painéis acadêmicos, palestrantes convidados e
sessões plenárias. O Congresso não se limita a pesquisadores europeus e vinculados a

instituições europeias mas qualquer participante tem que ser membro da ABRE, efetivo
ou associado OU associado da BRASA. endereço eletrônico do Congresso:
praga.2021@abre.eu As propostas podem ser feitas online pelo site ConfTool
As submissões podem ser feitas até 15 de fevereiro de 2021.
Ler, ver e ouvir
O Museu Nacional vai ser palco de uma das atrações da próxima edição do Festival
Multiplicidade, que começa no dia 21/1. O evento vai contar com um show especial de
Tom Zé e a exibição de uma obra de um dos artistas digitais mais importantes da
atualidade, o japonês Daito Manabe. Tudo isso num vídeo-mapping na fachada do
Museu, um dos maiores acervos de memória do Brasil e patrimônio da Humanidade.
O evento, que apoia a campanha de arrecadação para a reconstrução do Museu
Nacional, será 100% digital e o público poderá acompanhar todas as performances do
festival nos canais do YouTube do Festival Multiplicidade e do Oi Futuro.
Em novembro a ANPOCS realizou seu 44o. Encontro. As conferências estão disponíveis
no YOUTUBE. Para acessar entre no site: http://www.anpocs.com/

A professora Letícia Marteleto (Universidade do Texas-Austin) solicitou a divulgação da
seguinte pesquisa: “Saúde da Mulher em Época de Zika e Coronavírus (COVID-19)”,
coordenada pela Universidade do Texas, nos EUA, com a colaboração da Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE) e da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O
objetivo do estudo é ampliar a compreensão sobre as consequências de crises na saúde
pública, como a Zika e o Coronavírus, sobre a saúde das mulheres brasileiras. Buscamos
a participação de mulheres entre 18 e 45 anos residentes no Brasil. Com a sua ajuda,

seremos capazes de coletar informações sobre cerca de 2.000 mulheres. Qualquer
dúvida, entre em contato conosco através deste email: zikacovid.online@utexas.edu.
Com a sua colaboração, seremos capazes de conhecer as experiências relativas à saúde
da mulher Brasileira e alcançar nosso objetivo. O questionário online leva em média 15
minutos. Clique no link abaixo para ir ao site da pesquisa. Link da pesquisa:
https://redcap.prc.utexas.edu/redcap/surveys/index.php?s=J48FHEM8WL

