CFP: Workshop doutoral de pesquisa da Rede IPS Brasil (2020)
A organização da Rede IPS Brasil tem o prazer de compartilhar a chamada de trabalhos para a
nossa primeira série de workshops doutorais, que começará em março de 2020. A série é
composta por workshops bimestrais destinados à apresentação de pesquisas em andamento de
alunos de doutorado de várias disciplinas. O público alvo é, portanto, estudantes de doutorado
em relações internacionais, geografia humana, ciência política, economia política, história,
sociologia, direito, antropologia e demais disciplinas das ciências humanas e sociais cujas
pesquisas utilizem conceitos, ferramentas e métodos da Sociologia Política Internacional.
A série de workshops ocorrerá ao longo do ano de 2020. Os alunos terão a oportunidade de
apresentar seus trabalhos em andamento a colegas e professores, e terão seus artigos
comentados por ao menos um professor. É esperado que todxs que compareçam aos encontros
tenham lido o(s) trabalho(s) a serem debatidos naquele dia, para que as discussões sejam
proveitosas.
Programa
Esta série ocorrerá ao longo de 2020, com reuniões bimestrais sempre às sextas-feiras. O horário
estipulado inicialmente é de 17h às 19h, podendo ser alterado com base nas preferências dos
participantes. Em cada encontro haverá a apresentação de dois trabalhos (capítulo de tese,
artigo, capítulo de livro, etc) dependendo do número de submissões. A discussão por parte de
um professor será seguida de um debate geral sobre os trabalhos. . Os encontros ocorrerão no
campus PUC-Rio e/ou no campus da Praia Vermelha da UFRJ.
Os encontros de 2020 estão programados para as seguintes datas:
•
•
•
•

13 de março
15 de maio
14 de Agosto
23 de outubro

Como aplicar
Envie um email para ipsrede@gmail.com com as seguintes informações:
•
•
•

Um título provisório e um resumo de 250 palavras do trabalho em andamento que você
deseja apresentar
Uma pequena biografia (nome, afiliação institucional, o ano de início do doutorado,
área de interesse); e
a(s) data(s) em que poderia apresentar

O prazo para inscrições é segunda-feira, 03 de fevereiro de 2020. Notificaremos os trabalhos
aceitos e o calendário de apresentações em meados de fevereiro.
Observação: A versão final do trabalho deve ser enviada com 15 dias de antecedência do
encontro em questão.

Para maiores informações envie-nos um email para ipsrede@gmail.com.
Twitter: @BrasilIps

