
 

 
CONVOCATÓRIA 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL 
DIREITOS HUMANOS, VIOLÊNCIA E POBREZA: A SITUAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

NA AMÉRICA LATINA 
 

Programa de Estudos de América Latina e Caribe (PROEALC) / Centro de Ciências Sociais (CCS) / Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Programa de Seminário Permanente Processos Laborais e Intelecto 

Coletivo (SP PLEIC), Instituto de Investigação Gino Germani, Faculdade de Ciências Sociais, Universidade de 
Buenos Aires. 

 
Auspiciantes 

Projeto UBACyT: "Extinção Populações Trabalhadores e Sujeitos Coletivos no Século XXI. Teoria e Práxis do 
Processo de Trabalhar a partir de uma Ciência Social Co-produtivas e Experiências Comparativas", Área de 
Direitos Humanos e Políticas Públicas, IIGG-FCS-UBA  
Associação Argentina de Sociologia, AAS 
Grupo de Trabalho CLACSO: Juventudes, Infâncias: Políticas, Culturas e Instituições Socias (a confirmar) 
 
LOCAL:  
Sessão Seminário Permanente PLEIC: Instituto de Investigações Gino Germani (a confirmar) 
Plenária V Seminário Internacional: Biblioteca Nacional (a confirmar)  
DATAS: 26, 27 e 28 de Novembro de 2014. 
 
 
PROGRAMAÇÂO 
 
26 de Novembro 
10:00 às 18.00 horas: Credenciamento 
14:00 às 16:00 horas: Sessão Seminário Permanente PLEIC (Coordenadores V Seminário Internacional: “Lógicas 
e práticas de sacrificio de crianças e jovens 
18.00 às 19.00 horas: Sessão de abertura Plenária 
19.00 às 21.00 horas: Conferência: As formas da violência contra crianças e adolescentes. 
 

 



27 de Novembro 
09:00 às 12:00 horas - Grupos de Trabalho. 
GT I: Direitos humanos, violência e criminalização da pobreza. 
GT II: Cidadania e direitos humanos no MERCOSUL. 
GT III: Políticas de proteção de direitos de meninos, meninas e adolescentes na América Latina. 
GT IV: Estado, mercado, sociedade civil e garantia dos direitos humanos de meninos, meninas e adolescentes 
na América Latina. 
 
14:00 às 17:00 horas - Grupos de Trabalho. 
GT I: Direitos humanos, violência e criminalização da pobreza. 
GT II: Cidadania e direitos humanos no MERCOSUL. 
GT III: Políticas de proteção de direitos de meninos, meninas e adolescentes na América Latina. 
GT IV: Estado, mercado, sociedade civil e garantia dos direitos humanos de meninos, meninas e adolescentes 
na América Latina. 
 
28 de Novembro 
09:00 às 12:00 horas – Fóruns de debate e intercâmbio de experiências sobre garantia de direitos de meninas, 
meninos e adolescentes. 
14:00 às 16:30 horas - Mesa redonda I: Os meninos, meninas e adolescentes afetados pelo tráfico de pessoas e 
trabalho infantil. 
17:00 às 19:30 horas - Mesa redonda II: Experiências regionais de proteção de diretos frente a graves violações 
aos DDHH de meninas, meninos e adolescentes.  
 
ORIENTAÇÕES PARA O ENVIO DE TRABALHOS E FÓRUNS DE DEBATE E INTERCAMBIO DE EXPERIÊNCIAS: 

• As apresentações deverão ser enviadas ao GT selecionado até 31 de Julho de 2014. As mesmas não 
poderão exceder as 15 páginas e não inferior a uma extensão de 10 páginas incluindo a bibliografia. 
Fonte Arial, Tamanho 12, parágrafo múltiplo 1,5 e 2,5 cm de margem nos quatro lados. Word 97/2003 
(.doc).  
 

Direção do GT (e-mail) para envio de sua apresentação: 

• GT I: Direitos humanos, violência e criminalização da pobreza. 
proealc.gt01@gmail.com 
  

• GT II: Cidadania e direitos humanos no MERCOSUL. 
proealc.gt02@gmail.com 
 

• GT III: Políticas de proteção de direitos de meninos, meninas e adolescentes na América Latina. 
proealc.gt03@gmail.com 
 

• GT IV: Estado, mercado, sociedade civil e garantia dos direitos humanos de meninos, meninas e 
adolescentes na América Latina. 
proealc.gt04@gmail.com 
 
 
 
 
 
 



 
CABEÇALHO: 

 
V Seminário Internacional – Direitos Humanos, violência e pobreza – a situação de Crianças e Adolescentes na 
América Latina. 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Universidade de Buenos Aires. 
Data: 26, 27 e 28 de Novembro de 2014. 
Grupo de trabalho (Indicar número e nome do GT) 
Título do trabalho. 
Nome Completo do apresentador, titulação e vinculo institucional. 
Resumo / Abstrato alinhados à direita, com 5 cm de recuo, fonte Arial 11 e espaço simples entre linhas. 
 

• As propostas sobre fóruns de debate e intercâmbio de experiências no marco da presente convocatória 
devem ser enviadas até 31 de Julho de 2014 e incluir uma referência à metodologia de trabalho 
proposta e as estratégias de convocatória para participação em tais espaços. Terão prioridades as 
experiências de campo na garantia dos direitos de crianças e adolescentes na América Latina hoje. 
 

• A apresentação destas propostas se realizará em um documento com formato Word versão 97/2003, 
fonte Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas Múltiplo 1,5 e um máximo de 500 caracteres. 
Deverá conter a seguinte informação: Nome e breve síntese do fórum ou experiência a apresentar, 
metodologia de trabalho, nome completo, Instituição a que pertence e proposta de convocatória. 
 

• As propostas sobre fóruns de debate e intercâmbio de experiências no marco da presente 
 

 
WORKSHOP: 
Experiências em campo para garantir os Direitos das crianças e adolescentes na América Latina hoje.  
E-mail: proealc.workshop@gmail.com 

 

 

• As propostas de Workshop devem ser enviadas até 31 de julho de 2014, apresentadas através de um 
resumo, que deverá ser enviado para o e-mail correspondente, com o seguinte formato: 1800 

caracteres (contando também os espaços), fonte Arial 12, espaçamento 1,5 entre linhas e 2,5 cm de 

margem nos 4 lados. Salvar como documento de Word 97/2003 (.doc).  

 

Daremos prioridade as apresentações sobre experiências em campo para a garantia dos direitos das 

crianças e adolescentes na América Latina hoje.  

 

• As propostas de workshop deverão indicar as seguintes informações: apresentação, justificativa, 

objetivos, metodologia e resultados obtidos. As propostas serão apresentadas a Comissão 

Organizadora para avaliação e definição do local, data e horário. O envio do resumo deverá apresentar 

o seguinte cabeçalho:  

  

V Seminário Internacional – Direitos Humanos, violência e pobreza: a situação de crianças e 

adolescentes na América Latina.  

Nome do workshop  

Nome completo, título e instituição de(os) organizador(es)  

 



 
 
 

PREÇOS DA INSCRIPCIÓN (Expressado em pesos) 
 
VALORES DA INSCRIÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO. 

Participantes com apresentação de trabalho ou workshop. 31/08/14 01/09/14 

Docentes Universitários / Pesquisadores /  Profissionais. $ 250 $ 350 

Estudantes de Graduação $ 200 $ 300 

Público em geral. $ 150 $ 250 

 
VALORES DA INSCRIÇÃO SEM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 

Participantes sem apresentação de trabalho ou workshop     31/08/14     01/09/14 

Docentes Universitários / Pesquisadores /  Profissionais      $ 150      $ 250 

Estudantes de Graduação      $ 100      $ 200 

Público em geral.      $   50      $ 150 

 
Em breve disponibilizaremos a forma de pagamento 

 
PREÇO DA INSCRIÇÃO (preços em reais):  
 

Para saber o valor em Reais, favor converter. 

Experiências no campo da assistência e restituição de Direitos Humanos a meninas, meninos e adolescentes 

vítimas de violência na América Latina hoje. proealc.workshop@gmail.com 

 
Nota 
Os certificados por apresentação ocorrerão unicamente para expositores presenciais nas mesas dos grupos de 
trabalho correspondentes ou nos foros e experiências, pelo(a) autor(a) ou ao menos um dos autores.  
 
OUTRAS INFORMAÇOES:  
  

Programa de Estudos de América Latina e Caribe (PROEALC)  

Tel.: (+5521) 2334-0276 – Fax: (+5521) 2334-2490  

 E-mails:  

Brasil – vseminariodh.2014@gmail.com 

Argentina - Vseminariovpddhh@gmail.com 

 


