
V Simpósio Estado e Poder: Hegemonia 
Niterói /São Gonçalo-RJ, 7 a 10 de outubro de 2008 

UFF/UERJ-FFP 
 
Estão abertas de 20 de maio a 15 de julho de 2008 as inscrições de propostas de sessões de Comunicações 

Coordenadas para apresentação no V Simpósio Nacional Estado e Poder: Hegemonia, que será realizado entre 
os dias 7 e 10 de outubro de 2008, no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da Universidade Federal 
Fluminense, em Niterói, e na Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. O Simpósio Nacional é uma iniciativa do NÚCLEO DE ESTUDOS E 
PESQUISAS SOBRE ESTADO E PODER NO BRASIL (UFF), do GRUPO DE ESTUDOS INTELECTUAIS E A 
NAÇÃO (UERJ-FFP) e do POLIS - LABORATÓRIO DE HISTÓRIA ECONÔMICA E POLÍTICA (UFF). 

Serão selecionadas propostas vinculadas à proposta geral do Simpósio, isto é, a análise da problemática da 
construção da hegemonia no Brasil desde o século XIX até os dias atuais; e da atuação das classes e de suas 
frações e da ação/obra de intelectuais de relevo na sociedade política e na sociedade civil, na configuração e 
afirmação de projetos hegemônicos e contra-hegemônicos. 

As propostas de comunicações coordenadas deverão ser encaminhadas por professor/pesquisador portador 
de título de doutorado, integradas por até 04 (quatro) trabalhos de pós-graduandos por sessão, e deverão ser 
enviadas para o endereço eletrônico estadoepoderbrasil@gmail.com, em arquivo anexo em formato Word, tipo 
Times New Roman, corpo 12 e espaçamento simples, incluindo obrigatoriamente os seguintes itens: 

 
1. Título da comunicação coordenada; 
2. Nome do proponente (professor/ou pesquisador com título de doutorado) e respectiva filiação institucional; 
3. Títulos das comunicações individuais  (máximo de quatro comunicações) e nomes dos respectivos autores, 

com indicação do curso (mestrado ou doutorado) e do programa de pós-graduação ao qual estão vinculados, 
devendo ser informada a vinculação institucional, quando pertinente; 

4. Resumos das comunicações individuais com até 1000 (mil) caracteres, incluindo espaços, cada resumo; 
 
A data-limite para envio das propostas de comunicação coordenada é 15 de julho de 2008. Os proponentes 

serão informados sobre o resultado da seleção até 10 de agosto de 2008, no mesmo e-mail utilizado quando do 
envio das propostas. 

O prazo para encaminhamento do texto integral dos trabalhos aceitos será 10 de setembro de 2008. 
A taxa de inscrição, a ser paga após a aprovação dos trabalhos, será de R$ 30,00 por participante a 

apresentar trabalho. O pagamento será realizado mediante depósito no Banco Itaú, Agencia 0720, conta corrente 
11276-2 

Pesquisadores, alunos de pós-graduação que não apresentarem trabalhos e alunos de graduação poderão se 
inscrever como ouvintes na abertura do Simpósio, mediante pagamento de taxa de inscrição de R$ 15,00. 


