I SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR EM SOCIOLOGIA E DIREITO - UFF/FARO
Porto Velho/RO: PPGSD-UFF, 16 a 17 de novembro de 2017
S&D -UFF/FARO
Faculdade de Rondônia-FARO – BR 364, Km 6,5 Sentido Cuiabá - PVH
1. APRESENTAÇÃO DO EVENTO
O I Seminário Interdisciplinar em Sociologia e Direito (S&D - FARO/UFF) terá como tema “I SEMINÁRIO
INTERDISCIPLINAR EM JUDICIALIZAÇÃO DOS CONFLITOS” e será realizado na Faculdade de Rondônia
- FARO, através do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito (PPGSD/UFF), tendo por metas:
a) Fortalecimento de um espaço institucionalizado para fomentar pesquisas, ações e reflexões voltadas
para a interdisciplinaridade nos campos das Ciências Sociais, Jurídicas e afins;
b) Interlocução entre estudantes e docentes de diversos programas de pós-graduação e instituições de
pesquisa no Brasil;
c) Ampliação da malha acadêmica de produção com base empírica e da atuação da Universidade junto
aos movimentos sociais.
1.1 Comissão Organizadora:
Alex dos Reis Fernandes, Antônio Augusto Souza Dias, Bernardo Augusto Galinho Coutinho, Bruno Carlos
Pastore, Daisy Cristino Cavalcante, Fabricio Matos da Costa, Gúnila Coelho da Silva Alves, Jakson Chediak,
Jefte da Silva Monteiro, Jessica Peixoto Cantanhede, João Bosco Peixoto de Almeida, Lia Maria Araújo
Lopes, Maria Idalina Monteiro Resende, Maria Jarina de Souza Manoel, Maria Lídia Brito Gonçalves, Maria
Socorro Furtado Marques, Valber Gomes Marialva, Vinicius da Silva Lemos e Zilma Gaspar Pereira.
1.2 Comissão Científica:
Alba Simon, Ana Maria Motta Ribeiro, Carla Apollinário de Castro, Edson Alvisi Neves, Napoleão Miranda e
Wilson Madeira Filho.
2. CRONOGRAMA
DATAS
06 a 09/11/2017

DESCRIÇÃO

Resultado dos resumos aprovados

Graduandos, Graduados,
Doutores, Mestres e PósGraduandos “stricto
sensu” no Brasil e no
Exterior.

06 a 15/11/2017

Inscrição de ouvintes

Público em geral.

16 e 17/11/2017

I SIJUCOS

Todos

10/11/2017

Submissão de propostas de participação nos GTs
(resumos estendidos)

DESTINADOS A

3. TAXA DE INSCRIÇÃO
Insetos
4. SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE GRUPOS DE TRABALHOS (GTs)
4.1 Prazo: 06 a 10 de novembro de 2017
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4.2 Público-alvo: Integrantes de programas de pós-graduação e de graduações que se proponham a
fazer presença pessoal no momento da realização das comunicações orais ligadas às suas propostas
previamente aprovadas no evento. Cada proposta deverá apresentar dois coordenadores, atuantes em
programas de pós-graduação distintos.
IMPORTANTE: Caberá aos coordenadores de GTs selecionar os trabalhos dentre os resumos remetidos,
organizar a apresentação de até cinco trabalhos cada uma, concedendo a cada apresentador tempo de
exposição de até 10 minutos para cada banner ou exposição oral. Caberá também aos coordenadores
participarem das mesas de debates simultâneas, a princípio em sessão conjunta com os coordenadores de
outro GT com proximidade temática ou metodológica.
4.3 Modo: Remessa para a plataforma https://www.even3.com.br/sijucos2017, solicitação de
inscrição com título do GT e ementa entre 10 e 20 linhas, informando ainda nome completo, qualificação
acadêmica, link para o CV lattes, e-mail e telefones de contato.
4.4 Recomendações: Aos coordenadores dos GT’s aprovados fica a responsabilidade da divulgação
externa (incentivando a participação).
4.5 Certificação: Será conferida certificação de participação ao coordenador que atuar em todas as
etapas da coordenação/avaliação/condução do seu Grupo de Trabalho no evento.

5. SUBMISSÃO DE PROPOSTAS DE PARTICIPAÇÃO NOS GRUPOS DE TRABALHOS
APROVADOS (RESUMOS)
5.1 Prazo: Até 14 de novembro de 2017.
5.2 Público-alvo: Doutores, doutorandos, mestres, mestrandos, graduados e graduandos no Brasil e
no exterior e que se disponham a fazer presença pessoal no momento da realização das comunicações orais
de seus trabalhos completos aprovados ligados a cada Grupo de Trabalho existente no evento. O estudante
de graduação só poderá participar na condição coautor.
5.3 Modo: inscrição com remessa através do endereço https://www.even3.com.br/sijucos2017 de
resumo simples (entre 15 e 25 linhas), com nome do autor e dos coautores, além de e-mail, qualificação
acadêmica e telefone de contato de todos, indicando também o GT pretendido e o título do trabalho, em
formato Word.
5.4 Autorias e coautorias: É permitido a cada autor principal constar em apenas um trabalho no S&D
1 e como coautor em indeterminados. Além do autor principal, podem constar até dois coautores por
trabalho. O orientador só deve constar como coautor se tiver participado da redação final do texto.
5.5 Apresentações do trabalho: O trabalho poderá ser apresentado oralmente por qualquer de seus
autores. O certificado de apresentação será conferido apenas aos autores presentes.
6. INSCRIÇÃO DE OUVINTES
6.1 Prazos: 15 de novembro de 2017.
6.2 Modo: inscrição através de remessa de solicitação para a plataforma
https://www.even3.com.br/sijucos2017, informando nome completo, e-mail, telefone de contato e vínculo
acadêmico.
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6.3 Recomendações: a certificação correspondente será feita àquele que tiver, comprovadamente,
setenta e cinco por cento de frequência entre as sessões de abertura e encerramento e das sessões de
comunicação oral de Grupo de Trabalho – três, no mínimo, cujo controle ficará ao encargo exclusivo da
Comissão Organizadora do Evento.
7. PROGRAMAÇÃO

DATAS

ATIVIDADES

16.11.2017

8h – Credenciamento.
9h às 10h – Conferência de Abertura - Fala da Subdiretoria Acadêmica
da FARO e dos Professores da UFF.
10h às 12h – Mesa 1 - Segurança Alimentar e Nutricional (Prof.ª Dr.ª
Ana Maria Motta Ribeiro e Prof. Dr. Wilson Madeira Filho).
12h às 14h - Almoço.
14h às 16h – Mesa 2 - Conflitos Sócios Ambientais (Prof. Dr. Napoleão
Miranda).
16h às 18h - Mesa 3 - Direitos Humanos e Segurança Pública (Prof.ª
Dr.ª Carla Apolinário).
18h às 21h - Exposição de banner e/ou exposição oral.

17.11.2017

09h às 11h –Mesa 4 - Sistemas Processuais (Prof. Dr. Edson Alvisi
Neves)
11h às 13h – Mesa 5 - Conflitos Sócios Ambientais (Prof.ª Dr.ª Alba
Valeria Simon).

21h – Confraternização.

8. DO LANÇAMENTO DE OBRAS NO EVENTO
Podem ser enviadas propostas para lançamento de livros e de revistas durante o Seminário, devendo ser
enviada a solicitação ao e-mail ppgsd.uff.faro2016@gmail.com, seja por parte do autor(es) da obra ou da
direção da editora/periódico interessados. Será disponibilizado espaço no rol da Faculdade de Rondônia,
para montagem de estandes a partir das 17h do dia 23 de novembro de 2016, cujo controle e coordenação
ficará ao encargo exclusivo dos solicitantes.

Porto Velho -RO, 01 de novembro de 2017.

Coordenação de Pós-Graduação
FARO/IJN
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