
VII SIMPÓSIO NACIONAL ESTADO E PODER: SOCIEDADE CIVIL

Período: 20 a 22 de agosto de 2012
Local: Campus Santa Mônica - Universidade Federal de Uberlândia

O simpósio é fruto da iniciativa do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Estado e Poder,
sediado no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense e do
Núcleo de Pesquisa e Estudos História, Cidades e Trabalho, vinculado ao Programa de Pós-
Graduação em História/Instituto de História da Universidade Federal de Uberlândia.

Proposta:
O VII Simpósio Nacional Estado e Poder: Sociedade Civil tem o objetivo de promover uma
avaliação d o estado atual de estudos sobre a problemática da sociedade civil na sua relação
com o Estado, em distintos espaços e temporalidades, aprofundando o intercâmbio de
pesquisas e reflexões sobre a temática. Isto também significa abrir o necessário espaço para a
compreensão sobre os significados dos embates atuais em torno de práticas intra e inter
Estados no movimento mais amplo de mundialização do capital. As pesquisas que serão
apresentadas neste Simpósio deverão focalizar, portanto, aspectos relacionados à sociedade, à
política, à economia e à cultura, o que permitirá pensar as disputas junto à sociedade civil (em
seus diversos aparelhos privados de hegemonia), dentro do próprio aparelho de Estado, nas
práticas inter-estatais e nos chamados “mercados mundiais”.

Datas e prazos:

Até 20/4/2012 - Envio de propostas de Sessões de Grupos de Trabalho ao comitê organizador,
sendo proponentes no máximo 2 prof. Doutores, acompanhadas da ementa da Sessão.

02/5/2012 - Divulgação, pelo Comitê organizador, das Sessões de Grupos de Trabalho aceitos

05/5/2012 a 05/6/2012 - Envio de textos completos para serem examinados pelos
Coordenadores de Grupos de Trabalhos.

30/6/2012 - Divulgação das Cartas de Aceite dos Trabalhos propostos a Grupos de Trabalhos

02/07/2012 a 20/8/2012 - Inscrição no evento mediante pagamento da taxa de inscrição e
envio do respectivo comprovante ao comitê organizador


