
O evento abre espaço para a comunidade 

acadêmica e a sociedade civil debater e 

refletir através do aporte teórico das 

ciências sociais, o atual cenário 

sociopolítico brasileiro e latinoamericano, 

e para se pensar as perspectivas das 

próximas décadas em torno da igualdade 

de oportunidades e da justiça social, em 

um mundo marcado por um modelo de 

política econômica neoliberal promotora 

de exclusão, desigualdade, violência e de 

degradação do patrimônio

ambiental e cultural. 
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9h00 Credenciamento

12h00 às 13h30 Almoço

13h30 às 17h00 1ª Sessão GT

17h00 às 17h30 Coffee Break

17h00 Exposição "30 Anos da Constituição de 1988 - 
Uma Democracia em Reconstrução"
Térreo do prédio administrativo da Reitoria

Exposição "Rachaduras no documental - percursos 
através da neblina"
Corredor do 9º andar - D. Pedro I

18h00 Abertura oficial - Teatro da Reitoria

19h00 Conferência de abertura

“Desenvolvimento e justiça social: perspectivas da 
sociologia no século XXI”

Profª Drª Soraya Côrtes – UFRGS

21h00 Lançamento de livros e coquetel

16/05 — quarta-feira

Para uma teoria e método do nepotismo 
Tiago Valenciano

Relações de parentela e clientelismo de parlamentares 
paranaenses atuantes no campo midiático 
André Kron Zapani

A família brasileira, de Antônio Cândido 
Ana Crhistina Vanali, Adriane dos Santos Tavella Ferrari, 
Celso Fernando Claro de Oliveira

Sessão 1 do GT 1 — Instituições e poder: parentestos
e genealogias

Sala 100 - D. Pedro I

Discurso paulista de modernidade e o museu: Yolanda Penteado 
dos salões de arte aos museus regionais do nordeste (1903-1968) 
Adel Igor Romanov Pausini

Quem comente irregularidades ambientais no Brasil? Um diagnós-
tico acerca da relação entre a política e a efetivação do direito 
ambiental no Brasil
José Irivaldo Alves Oliveira Silva, José Marciano Monteiro Talden 
Queiroz

A atividade legislativa municipal e sua eficácia 
Antonio Torrens

Escolarização das elites na produção acadêmica em sociologia no 
Brasil
Luciana Walter, Fabio Ribeiro

O empreendedorismo educacional: as conexões entre política e 
educação no ensino superior no Paraná 
Rafael Egidio Leal e Silva, Tiago Valenciano

A força da luz – elites, eleições, eletricidade e suas interfaces: o 
caso de Pederneiras - SP (1910-1967) 
Roberval Francisco de Lima

(Pôster) A bancada da família: uma análise do posicionamento em 
votações na câmara dos deputados entre 2016 e 2018 
Bruno Correa de Oliveira

Sessão 1 do GT 2 — Sociologia da Saúde
Sala 1112 - D. Pedro I

Medicalização do social e dispositivo psiquiátrico nos ditos e 
escritos genealógicos de Foucault: instrumento disciplinar e 
estratégia biopolítica
Silvio de Azevedo Soares

Uma análise desde a sociologia histórica da atenção à loucura no 
Brasil: modelos de assistência e instituições
Camila Muhl

Vidas cortadas por “lesão auto-provocada voluntariamente” retrato 
sobre o perfil do suicida em cidades da região Oeste do Paraná - Brasil
Diuslene Rodrigues da Silva, Zelimar Soares Bidarra 

Os modos de vida dos que envelhecem: características e contradições 
do processo de institucionalização da velhice como prática de cuidado
Angela Elizabeth Ferreira de Assis 

A violência no trânsito sob o prisma da saúde ambiental: a realidade 
em cinco cidades do oeste paranaense
Diuslene Rodrigues Da Silva, Zelimar Soares Bidarra

(Pôster) A população em situação de rua em Curitiba: garantia de 
direitos e justica socio-ocupacional pela perspectiva da terapia 
ocupacional social 
Amanda Ferreira Costa, Carolina Gomes dos Santos, Adriana Belmonte 
Moreira, Fernanda Fernandes Paes

Sessão 1 do GT 3 — Trabalho, políticas públicas de renda
e emprego e sindicalismo

Sala 600 - D. Pedro II

Liceus do ofício: um centro de qualificação profissional?
Rondinelli Sutra de Oliveira, Maria Sara de Lima Dias

A trajetória ocupacional de catadores de materiais recicláveis do 
município de Ponta Grossa: um debate necessário
Karoline Dutra Szul, Reidy Rolim de Moura

Trajetórias de educação e trabalho: análise a partir dos/as 
diplomados/as da UFPR setor litoral
Adriana Lucinda de Oliveira, Emerson Joucoski

Jovens rurais no Norte mineiro à procura de emprego: análise das 
densidades das redes sociais como coesão das zonas de vulnerabi-
lidades entre a precariedade econômica e a instabilidade social
Arthur Saldanha dos Santos

Formas de organização do comércio ambulante turístico e 
informal em Pontal do Paraná – Paraná
Raquel dos Santos Vieira, Marcelo Chemin

DPI — Dom Pedro I - Prédio maior
DPII — Dom Pedro II - Prédio menor
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Do trabalhador informal ao trabalhador do comércio 
ambulante: o caso de Matinhos – PR
Tieme Carvalho Nishiyama Mayra Taiza Sulzbach

Feira livre: arranjo socioprodutivo para geração de 
trabalho e renda e desenvolvimento territorial
Isabel Jurema Grimm

A concessão de renda básica universal a migrantes e 
refugiados
Cainã Domit Vieira

(Pôster) As condições para contratações de jovens 
menores e maiores aprendizes: via Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial SENAI
Regina Riter de Matos, Arilda Arboleya

(Pôster) Situação ocupacional dos egressos da licenciatu-
ras da UFPR Setor Litoral
Maria Elvira Ferreira Pinto, Emerson Joucoski, Adriana 
Lucinda de Oliveira

(Pôster) Perfil dos licenciados do Setor Litoral
Tatiana Cruz, Emerson Joucoski, Adriana Lucinda de Oliveira

(Pôster) Bacharéis em serviço social graduados/as na UFPR 
Setor Litoral: formação universitária e trabalho
Andreia da Silva Temoteo de Oliveira, Emerson Joucoski
Adriana Lucinda de Oliveira

(Pôster) Diplomados em gestão ambiental da UFPR Setor 
Litoral: características, inserção profissional e prolonga-
mentos dos estudos
Alinne Pereira Oliveira, Emerson Joucoski, Adriana Lucinda 
de Oliveira

 

Agroecologia como área de conhecimento social
Ana Christina Duarte Pires, Maria Tarcisa Silva Bega

Ensaio sobre os limites da agroecologia e a Jornada de Agroecolo-
gia
Tarcila Kuhn Alves de Paula, Priscila Cristina dos Santos, Silvana 
Aparecida da Silva

A jornada agroecológica na perspectiva dos (as) jovens camponeses 
(as)
Nádia Luzia Balestrin, Alfio Brandenburg

Juventude rural e agroecologia no desenvolvimento da agricultura 
familiar
Rodrigo Novakoski, Elisa Koefender, Eliane Arantes

Mulheres camponesas e as políticas públicas para o fortalecimento 
da agricultura familiar no Paraná
Caroline Becher, Jolinda de Moraes Alves

(Re) campesinização e as vivências camponesas na contemporanei-
dade: estratégias de sobrevivencia e reprodução familiar
Arthur Saldanha dos Santos

(Pôster) Transformações nas alianças, regulação e mercado para os 
produtos transgênicos e não transgênicos: o fechamento da 
controvérsia?
Caroline Finger Stresser

(Pôster) Uniformização da produção agrícola na mesa: por que 
comemos tão poucos alimentos?
Wendy Cristina Girotto

Agricultura familiar e agrotóxicos: perspectivas dos atores sociais 
do interior do Ceará
Mykaelly Morais Vieira, Miqueias Miranda Vieira, Daniela Queiroz 
Zuliani, Everlania Felix Araújo

Sessão 1 do GT 5 — Sociologia e políticas públicas
Sala 1100 - D. Pedro I

Provisão pública ou privada na seguridade social brasileira: breve 
reflexão dos 30 anos da promulgação da constituição brasileira
Jimmy Medeiros

Valorização dos servidores e reforma previdenciária na gestão Lula: 
dois lados de um mesmo governo
Ninótica Rosa Vieira Andrade, Dayane Gomes Silva

Violência e saúde: análise do número de mortes violentas no Brasil 
entre 1996 e 2015 e a construção de uma agenda global de políticas 
públicas
Letícia Figueira Moutinho Kulaitis 

O problema público da questão carcerária no Cariri: a presença e 
agência de organizações públicas, criminosas e sociais no contexto da 
questão carcerária no Ceará
Wendell de Freitas Barbosa, Cicera Wylliana do Nascimento Silva
Caio Ricardo da Silva

Minas Gerais e a aposta no método APAC: gestão da política pública de 
execução penal
Ana Clara Martins Albuquerque, Mariana Luiza Augusto, Victor Neiva 
Oliveira

Política pública cultural como forma de recuperar identidades e 
afastar o estigma da exclusão social: considerações sobre o Programa 
Nacional de Cultura Viva
Carla Siquerolo

Ativação e exigência de contrapartidas nas políticas sociais: a 
dimensão moral do problema socioeconômico
Juan Oliveira

O mapa do IGD-M no Brasil: uma avaliação da eficiência das gestões 
municipais do Programa Bolsa Família (2007 – 2017)
Maíra Cabral Juliano, Priscila Alves Rodrigues, Augusto Junior
Clemente

A dinâmica federativa da política de assistência social: entre a 
coordenação federal e a autonomia local
Francy Mary Alves Back, Eduardo Araujo Couto

A relação entre o estado e a de assistência social: uma análise a partir 
da execução dos programas de transferência de renda no Brasil
Angelica Cristina Nagel Hullen, Daniel Rubens Cenci, Sindely Chahim 
de Avelar Alchorne

Sessão 1 do GT 4 — Ruralidades e meio ambiente
Sala 605 - D. Pedro II
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Afetos estabelecidos, afetos reconhecidos: a criança como 
um elemento central na disputa por moralidades no 
âmbito do Programa Bolsa Família
Talita Jabs Eger

O Programa Bolsa Família enquanto instrumento de 
combate a pobreza: uma avaliação preliminar
Ivan Prizon, Sérgio Luiz Cequinel Filho, Carine de Almeida 
Vieira

Exercício de comparação: a periferia e as margens como pontos de 
vista
Maria Caroline Marmerolli Tresoldi 

Marco zero: as constituintes de 1891 e 1934 e o ideário de 
inauguração nacional
Arilda Arboleya, Hilton Costa 

Sessão 1 do GT 7 — Ensino de sociologia
Sala Homero de Barros - D. Pedro I

(Pôster) Autoritarismo, democracia e estado de exceção nas rupturas 
de agenda da América Latina: um estudo exploratório
Bruna Mello Diniz, Eduardo Araujo Couto, Amanda Pavanello Alves dos 
Santos

A influência da religião na determinação do voto na América Latina
Marília Gabriela de Sousa Mateus 

Cotas eleitorais e sub-representação feminina nas eleições munici-
pais brasileiras
Laura Arantes Gobbi, Bárbara Lima

O ciclo de mobilização juvenil brasileiro: de 2013 aos dias atuais
Carolina Simões Pacheco

Os vieses da representação política: uma análise da representação em 
um contexto de profunda desigualdade social
Matheus Islabão Martins

O modelo de desenvolvimento latino-americano e a segregação 
espacial do proletariado urbano em São Paulo
Iara Franco Schiavi, Maísa Goulart

Os discursos de ódio e a misoginia: uma breve análise do impeach-
ment de Dilma Rousseff
Camila Carolina Hildebrand Galetti, Jéssica Melo Carvalho

Crise, justiça e democracia no cenário contemporâneo: o que pensam 
os jovens brasileiros?
Arilda Arboleya 

Sessão 1 do GT 6 — Pensamento social
Sala 405 - D. Pedro II

O Brasil entre o projeto desenvolvimentista e a agenda 
democrática 
Fábio Hoffmann, Lucas Naibert Gelinski 

Sobre a interpretação dualista de Ignácio Rangel: os 
aspectos do desenvolvimento do capitalismo na periferia
Amanda Pavanello Alves dos Santos
 
Mimetismo e subdesenvolvimento na política brasileira
Tayla Nayara Barbosa, Fernando Augusto de Guimarães

As críticas no “último” ISEB ao projeto nacional-desenvol-
vimentista de Hélio Jaguaribe 
Tâmara Galdino Bringel

Princípios políticos da área econômica: ideias e ideologias 
entre os economistas do regime militar
Ailton Laurentino Caris Fagundes 

Associações entre arte e esquerda política na Argentina e 
no Brasil a partir do concretismo
Elson Ferreira Araújo, Alexandro Dantas Trindade 

Em torno de uma ideia e três autores: américas latinas via 
Richard Morse, Ángel Rama e Silviano Santiago
Alice de Oliveira Ewbank 

Quem tem medo da concientização política dos jovens? A política 
nos livros didáticos de sociologia no ensino médio
André Rocha Santos 

Cidadania e participação política: O que os livros didáticos de 
sociologia falam sobre isso?
Dayane Gomes Silva, Ninótica Rosa Vieira Andrade, Marta da Silva 
Aguiar 

A ciência política nos livros didáticos: Um estudo comparativo 
entre Brasil e França
Joana da Costa Macedo

Metodologia de análise dos livros didáticos: O caso da sociologia do 
trabalho 
Lucas do Amaral Afonso

Base nacional comum curricular: A sociologia enquanto disciplina 
ou conteúdo transversal?
Diego Greinert de Oliveira  

A sociologia no ENEM: Um balanço dos temas, teorias e conceitos
Alexandre Jeronimo Correia Lima 

(Pôster) Movimentos sociais e democracia: Uma aula de protestos
Jessica Adriana da Silva, Karla Ignes Luna, Ariel Lima Vieira, Gabriela 
Soares da Silva 

Sessão 1 do GT 8 — Pensamento político e social 
na América Latina

Sala 409 - D. Pedro II

(Pôster) Participação enquanto princípio educativo: Formação de um 
conselho de representantes de turma (CRT)
Nailôn Ferreira Silveira 
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A divisão sexual do trabalho e as representações da mulher nas 
propagandas partidárias
Verônica Barros Santos, Fernanda Gurgel Raposo, Cristiano Ricardo 
de Azevedo Pacheco

Cuidado voluntário na prevenção de suicídio: a experiência de 
homens e mulheres dentro do centro da valorização da vida em 
Curitiba
Henrique da Costa Valério Quagliato 

“Idosa, eu?”: percepções de mulheres acima dos 50 anos sobre o 
envelhecimento
Aline Ângela Victoria Ribeiro 

Ciências biológicas: o preconceito silencioso
Miriã dos Santos, Cíntia de Souza Batista Tortato 

Da luta à espera: relações de cuidado entre acompanhantes de 
doentes de câncer
Eduardo da Silva, Marlene Tamanini

“O poder não está no homem, está no masculino”: uma análise com 
lésbicas de sucesso profissional
Hernani Passos Candido 

As fronteiras da mercantilização e a transformação do cuidado ao 
longo das últimas décadas
Caroline Santos 

Desenvolvimento e relações de gênero: bem viver na construção de 
projetos de ação territorial
Liliane Cristine Schlemer Alcantara, Isabel Jurema Grimm

As eleições para a câmara de vereadores de Irati em 2004, 2008 e 
2012: uma análise sociológica das relações de gênero
Alexandra Lourenço 

A violência doméstica e os direitos sociais e a busca da cidadania das 
mulheres atendidas no NPI
Ricardo Bortoli, Alessandra Jeanne Dias Christ, Josiane Da Silva Martins 
Ewald, Gabriela Maria Dos Santos

Conamuri: la resistencia de mujeres rurales e indígenas en Paraguay
Marco Enrique González Ramos 

Percepções sobre trabalho e cuidado entre as mulheres beneficiárias 
do Programa Bolsa Família no município de São Paulo
Brenda Rolemberg de Lima 

As práticas de cuidado na visão das cuidadoras de casas lares
Ana Maria Silvello Pereira 

El padre en las leyes de maternidad cubanas
Evelyn Peña Rodríguez 

(Pôster) Análise das relações sociais estruturantes das comunidades 
rurais da caatinga a partir do papel social da mulher
Dilmara Ribas Lima, José Miranda Oliveira Júnior
 
(Pôster) A inserção e participação feminina no ambiente político dos 
clubes de futebol
Nathallie Matos Ferrari 

(Pôster) As parteiras como realidade sociocultural em áreas rurais do 
Sudoeste da Bahia
Edmara dos Santos Pereira, José Miranda Oliveira Júnior 

Sessão 1 do GT 9 — Relações étnico-raciais
Sala 808 - D. Pedro I

O projeto de lei 6.314/2005 e os riscos da legitimação da 
intolerância religiosa
Graziela Ferreira Quintão

Entre o não-branco e o negro: a ressignificação do ser 
negro dentro do processo de identificação e representação 
social
Daniara Thomaz 

Fotografia de família negra
Nikolas Gustavo Pallisser Silva 

Relações raciais nos livros didáticos de história: o lugar do 
negro na coleção “para viver juntos: história”
Marco Aurélio Barbosa

Cartografia de um sujeito composto na educação: negra, 
mulher e professora
Aline di Giuseppe, Germano Manoel Pestana, Claudia 
Madruga Cunha

As relações raciais, de gênero, e a epistemologia de 
destruição do outro
Carlos Daniel da Silva Santos, Áurea Francisca Sales da 
Silva, Jose da Cruz Bispo de Miranda 

(Pôster) Intersecções de gênero e raça: o movimento de 
mulheres negras no Brasil
Wanda Karine da Silva Santana, Desiré Luciane Dominschek 
Lima

Sessão 1 do GT 11 — Controle social, segurança pública
e direitos humanos
Sala 800 - D. Pedro I

Sessão 1 do GT 10 — Gênero, corpo, sexualidades, 
identidades e cuidado
Sala 1000 - D. Pedro I

Cela de aula
Karla Fassio Franzin

Gente como agente: um estudo sobre a construção do habitus/campo 
judicial
Aknaton Toczek Souza

Autoritarismo, democracia e estado de exceção nas rupturas 
de agenda da América Latina: um estudo exploratório. 
Bruna Mello Diniz, Eduardo Araujo Couto, Amanda Pavanello 
Alves dos Santos 
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(Pôster) Remição de pena pela leitura, o exercício da imaginação moral
Roger Max Moreira, Maiara Corrêa, Marcelo Simões Serran de Pinho

Grupos sumpremacistas e a ascensão do medo: dos 
discursos de ódio ao medo do futuro
Maria Izabel Machado, Ana Beatriz de Rezende Flores

Lawfare: como transformar o direito em um dispositivo de 
exceção e arbitrariedade
Thayan Gomes da Silva, Aknaton Toczek Souza, Matheus 
Schimilouski Duvoisin, Kriztiãw Marciniszek Santana

O imperativo da guerra: o novo urbanismo militar
Cristiana Mota

Frente parlamentar da segurança pública: uma discussão 
sobre violência e conflitualidades
Aryell Calmon Gonzaga Borges, Maria Canaan Pires Fialho

Mas enfim, o que é integração? Processos de integração 
social de imigrantes, entre políticas assimilacionistas e 
multiculturais 
Raul Felix Barbosa 

Práticas restaurativas e juventude: amplitude deliberativa 
na busca pela dignidade humana 
Elston Américo Junior, Cezar Bueno de Lima 

O direito à educação para adolescentes e jovens privados 
de liberdade no Paraná
Valdenir Batista Veloso 

(Pôster) Representação de interesses no congresso 
nacional: o caso das tentativas de revogação do estatuto 
do desarmamento
Graziele de Jesus Pestana

Sessão 1 do GT 12 — Sociologia da cultura
Sala 914 - D. Pedro I

Identidade e dialética negativa em Theodor Adorno - sujeito, objeto e não-iden-
tidade nos processos de reconhecimento
Lucas Do Amaral Afonso

Gênero fantástico, ideologia e utopia: um ensaio sobre a função utópica de 
massas
Gabriel Maia de Oliveira 

Estratégias narrativas e protagonismo cultural: uma história marginal na 
literatura brasileira
Lucas Amaral de Oliveira

Sessão 1 do GT 13 — Teoria social, produção cultural
e regimes autoritários

Sala 827 - D. Pedro I

Tropicalismo, nacionalismo e contracultura: as afinidades entre a canção e o teatro 
tropicalistas (1966-1969)
Vinicius Tadeu Milani

Sérgio Ricardo e a construção da bossa nova engajada (1958 – 1967)
Mariana Bueno de Olivera

Walter Franco e seu ou não à ditadura militar
Josnei di Carlo Vilas Boas, Fábio Pendiuk

Entre o realismo socialista e o neorrealismo italiano: o nacional-popular no 
cinema brasileiro (1951-1955)
Paulo Roberto dos Santos Mendonça, João Pedro Silva dos Santos

(Pôster) Meios de comunicação e anticomunismo no Brasil
Renan Flores Silva
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A nomenclatura das escolas públicas estaduais de Curitiba - PR: 
apontamentos preliminares sobre genealogia e dominação 
simbólica 
Luciana Podlasek

Bento Munhoz da Rocha Netto, colônias e o poder político 
Rene Ramos

“Sexo frágil” não foge à luta: análise prosopográfica das prefeitas 
eleitas no estado do Paraná em 2016 
Mônica Helena Harrich Silva Goulart

O partido democrático paranaense de 1927 a 1930: um estudo dos 
capitais familiares e sociais de seus dirigentes 
Natália Cristina Granato

Partidos políticos ou partidos de políticos? A relação entre clãs 
familiares e partidos políticos no Paraná 2018 
Eduardo Soncini Miranda

A etnia ucraniana na política paranaense 
Alessandro Cavassin Alves

A construção do 20 de novembro: identidade negra e afirmação na 
cidade de todas as gentes 
Marco Aurélio Barbosa

(Pôster) A vivência feminina na política em uma cidade de pequeno 
porte: as mulheres em cargos públicos eletivos em Cruzeiro do 
Oeste - PR
Ana Letícia Stori Mendes, Rafael Egidio Leal E Silva

8h00 às 09h30 Palestra I - Anfi 100

“Internacionalização das pesquisas de pós-graduação”

Prof. Dr. Ron Martinez (UFPR)

Prof. Dr. Eduardo Henrique Diniz de Figueiredo (UFPR)

10h00 às 12h00 Mesa redonda I - Anfi 100

“Democracia, sociedade e militarização do cotidiano: 
aspectos da intervenção federal no Rio de Janeiro/2018”

Prof. Dr. Pedro Bode (mediador – UFPR)

Prof. Dr. Luiz Antonio Francisco de Souza (UNESP)

Prof. Dr. Carlos Henrique Aguiar Serra (UFF)

Profª Drª Camila Caldeira Nunes Dias (UFABC)

12h00 às 13h30 Almoço

13h30 às 17h00 2ª sessão GT

17h às 17h30 Coffee Break

17h30 às 19h30 Mesa redonda II - Anfi 100

“A agenda de reformas liberais e o desenvolvimento”

Prof. Dr. Sidney Machado (mediador - UFPR)

Prof. Dr. Valter Bianchini (EMATER-FAO)

Prof. Dr. José Davi Krein (UNICAMP)

Prof. Dr. Diego Dominguez (UBA)

17h30 às 19h30 Mesa redonda III - Homero de Barros (1º 
andar DPI)

“Refúgio e hospitalidade: o Brasil como destino”

Prof. Dr. Marcio Oliveira (mediador – UFPR)

Prof. Dr. Leonardo Cavalcanti Silva (UNB)

Prof. Dr. José Antônio Gediel (UFPR)

Sessão 2 do GT 1 — Instituições e poder: parentescos
e genealogias

Sala 100 - D. Pedro I

A política no Paraná com a participação de imigrantes e 
descendentes de poloneses 
Rafaela Mascarenhas Rocha

Sessão 2 do GT 2 — Sociologia da saúde
Sala 1112 - D. Pedro I

Saúde, doença e corpo feminino: reflexões sociológicas e históricas 
sobre esta relação
Roseilda Maria Silva, Vilson Cesar Schenato

"Violência obstétrica é violência contra a mulher!": uma análise 
sociológica da conceituação de violência obstétrica enquanto 
violência de gênero
Jessica Thais Oliveira

Saúde, alimentação e autocuidado na perspectiva de mulheres 
frequentadoras de um grupo de saúde e alimentação
Victoria Beatriz Ruthes, Silvia do Amaral Rigon, Doroteia Aparecida 
Hofelmann, Rubia Carla Formighieri Giordani

Metas globais, políticas locais: o caso da política de HIV/AIDS no Brasil
Talita Jabs Eger

A adoção de novos métodos de prevenção em saúde pelo sistema 
único de saúde: uma abordagem à luz do paradigma cartesiano e do 
paradigma sistêmico
Rosana Daniela Ames

Sessão 2 do GT 3 — Trabalho, políticas públicas de renda
e emprego e sindicalismo 

Sala 600 - D. Pedro II

Terceirização como Política de Estado: o papel do Estado na mediação 
entre capital e trabalho no setor público
Marcelo Figueiredo Silva

“Quem vai ficar com o lucro?” A terceirização e a escravidão contem-
porânea nas oficinas de costura em São Paulo
Lorena Fernanda de Oliveira Silva

A flexibilização da contratação de docentes do ensino superior no 
estado do Paraná
Kelen Aparecida da Silva Bernardo, Maria Aparecida da Cruz Bridi 

Tecnologia, trabalho e teletrabalho no poder judiciário: discussões 
iniciais Álaba Cristina Pereira
Maria Sara de Lima Dias

O trabalho da mulher caiçara: as faces do capitalismo no trabalho das 
sociedades tradicionais
Bianca Maria da Feminino Martinelli, Rosimery Medeiros Mello
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Estudo de caso sobre o modo de vida rural e as representações dos 
pescadores artesanais sobre o poder político-religioso na festança 
de Nossa Senhora do Rocio em Paranaguá – PR 
Aline Bora Sieczko, Ian Lucas Gomes, Ezequiel Westphal

(Pôster) O novo e insustentável código florestal: uma análise sobre 
os mecanismos de ação e manobras da bancada ruralista em prol do 
desmatamento nos latifúndios
Valner Wasilewski da Silva, Erica Vicente Onofre, Liliani Marília 
Tiepolo

Sessão 2 do GT 4 — Ruralidades e meio ambiente
Sala 605 - D. Pedro II

Regulação e uberização do trabalho sexual no Brasil
Roseli Bregantin Barbosa, Maria Tarcisa Silva Bega

O trabalho decente como direito humano na concepção 
crítica deste termo
Daniele Cristina Bahniuk Mendes, Nei Alberto Salles Filho

Precarização legal do trabalho pela reforma trabalhista de 
2017
Renata Canevaroli de Souza, Pedro Vinicius Nery Moreira 
Figueiredo Rossi

Violência psicológica no trabalho: das mudanças sociais ao 
reconhecimento jurídico
Mateus Dender, Attila Magno e Silva Barbosa

Trabalho, desenvolvimento do psiquismo e processo 
saúde-doença: três noções e um desafio para o século XXI
Marilane Carneiro di Mario, Mário Lopes Amorim

Sessão 2 do GT 5 — Sociologia e políticas públicas
Sala 1100 - D. Pedro I

Do programa minha casa, minha vida à ocupação flores do campo: 
conflitos habitacionais e integração urbana em Londrina
Fernando Kulaitis, Flavia Romagnoli Romagnoli

“Viver com microcefaria”: Estado, moradia e assistência à saúde 
entre famílias rurais deslocadas para um residencial do Pmcmv em 
Campina Grande – PB
Valéria Patrícia Araújo Silva

Limites e avanços do programa minha casa minha vida (Pmcmv): o 
caso do conjunto habitacional Jardim Europa em Fazenda Rio 
Grande
Corina Alessandra Bezerra Carril Ribeiro, Maria Tarcisa Silva Bega

Política de habitação e desigualdade: uma análise da implementa-
ção do programa minha casa minha vida
Viviane Vidal Pereira dos Santos

(Pôster) Judicialização da política de habitação
Nathália Mazuchi Oliveira, Michael Gonçalves Cordeiro, Silvana 
Marta Tumelero

A luta camponesa no brasil: um panorama sobre as relações dos 
governos federais e as políticas públicas para o campo
Vanessa Cristhina Zorek Daniel, Maria Tarcisa Silva Bega

Território e ocupações estudantis: os espaços urbanos e o processo de 
construção da experiência
Kamille Mattar, Maria Tarcisa Silva Bega

Gerindo lotes e conselheiros: os interesses políticos no conselho 
municipal de urbanismo
Matheus Mafra, Katya Regina Isaguirre

(Pôster) A ouvidoria pública: uma interface socioestatal no governo 
do município de Florianópolis
Rachel Tomás dos Santos Abrã, Lígia Helena Hahn Luchmann

O papel do discurso ambiental na construção das políticas públicas: 
um estudo de caso do bolsão audi-união, Curitiba – PR
Fagner de Caravalho Rodrigues, Maria Tarcisa Silva Bega

(Pôster) Accountability no Conselho Municipal de Transporte de 
Curitiba (Comut-Ct)
Felipe de Souza Alves, Maria Tarcisa Silva Bega

Rio de Janeiro: capital e Baixada Fluminense. Os desafios das 
desigualdades territoriais
Douglas Monteiro de Almeida

Sessão 2 do GT 6 — Pensamento social
Sala 405 - D. Pedro II

Conversa com Anita Moser: as narrativas femininas no pensamento 
social 
Caroline Laíza Negherbon, Luciana Butzke 

O Brasil para além da geração de 1870: o positivismo e o problema 
nacional no pensamento de Nísia Floresta
Anna Kristyna Araújo da Silva Barbosa, Esdras Bezerra Fernandes de 
Araújo 

Contruibuições de Maria Isaura Pereira De Queiroz para a sociologia 
brasileira
Marcus Vinícius de Souza Perez Carvalho 

Gênese e redefinição do meio ambiente como uma causa 
pública
Naiane Alves dos Santos, Wilson José Ferreira De Oliveira

A educação do/no campo: premissa para a permanência do 
jovem no campo
Gerson Luiz Buczenko, Maria Arlete Rosa

(Pôster) O projeto cultivar energia: horta comunitária 
como perspectiva de interação social e garantia de 
alimentação saudável
Alessandra Regina Teixeira de Freitas, Renata dos Santos 
Oroski, Sandra Maria Scheffer

Tramas territoriais na comercialização de produtos 
agrícolas nas feiras-livres da fronteira Brasil-Bolívia
Anderson Luis do Espirito Santo
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Sessão 2 do GT 7 — Ensino de sociologia
Sala Homero de Barros - D. Pedro I

Trajetória docente feminina na faculdade de filosofia, 
ciências e letras do Paraná (1951-1964)
Patrícia dos Santos Dotti Prado
 
Não sejamos aquilo que desejem que sejamos
Hilton Costa 

A literatura periférica de Sérgio Vaz no ensino da 
sociologia: o efeito social dessas ideias no ensino médio
Daniel Lourenço

A construção do ativismo literário nas distopias do século 
XX: nós, admirável mundo novo e 1984 (1921-1949)
Janis Caroline Boiko da Rosa
 
A legitimação dos estudos de ficção científica no campo 
acadêmico norte-americano a partir do periódico 
Science-Fiction Studies (1974-75): primeiras aproxima-
ções a partir do caso de Ursula K. Le Guin e Philip K. Dick
Willian Perpétuo Busch, Mayra Sousa Resende 

Reflexões sobre a construção do campo doméstico 
brasileiro
Thais Mendes Perez 

A educação dos filhos da ralé: os herdeiros do precariado
Caio Henrique de Almeida Sessão 2 do GT 8 — Pensamento político e social

na América Latina 
Sala 409 - D. Pedro II

Pensando a sociologia do ensino médio para entender a sociologia 
no ensino médio
Eduardo Carvalho Ferreira 

As ocupações das escolas públicas e a defesa da sociologia no 
ensino médio
Kamille Mattar, Carolina Simões Pacheco 

Ensino de sociologia no Brasil e no Uruguai: Uma análise comparati-
va a partir da avaliação dos professores
Amurabi Oliveira 

(Pôster) Educação Pós Ditadura civil militar: Pelo direito à memória 
e à verdade por entender para não repetir
Rachel Tomás dos Santos Abrão 

(Pôster) Sociologia para o ensino médio: Elos e construções de 
saberes
Carlos Daniel da Silva Santos 

(Pôster) Pesquisando o ensino da sociologia na educação básica: 
Experiências e desafios da pesquisa na graduação
Sabrina de Freitas Smialoski, Willian Ricardo Binsfeld

Centralidade do trabalho e acumulação capitalista: os emigrantes 
haitianos no Brasil
João Paulo Assis 

Em busca de uma teoria de integração latino-americana a partir de 
Simón Bolívar: um exercício epistemológico
Bruno Massola Moda 

O cinema na construção da hegemonia neoliberal – um projeto de 
reforma intelectual e moral
Thais Pimentel

Neoliberalismo e a Argentina: a particularidade da sua expressão nos 
governos Kirchners
Anderson Sabino da Silva
 
Neoliberalismo discricionário e ideologia da greta/mancomunhão na 
Argentina
Lisandro Almeida Braga, Matías Artese

Sessão 2 do GT 9 — Relações étnico-raciais
Sala 808 - D. Pedro I

A contratação de professores temporários (PSS) no Paraná, 
apontamentos sobre um estudo de caso (2016-2017)
Ramiro Gabriel Garcia  

Ações afirmativas e licenciatura: Estudo de representações 
social cotista da Universidade Federal do Paraná sobre a 
docência
Caio Henrique de Almeida 

(Pôster) A política externa brasileira e a atuação da Odebrecht em 
Angola (2007-2010)
Luiza Tesser Donida, Marcelino Teixeira Lisboa
 
A autonomia e ditadura na política externa brasileira
Analice Zettermann de Oliveira, Fernanda Calado, Karla Gobo

Relação comercial entre Brasil e Paraguai: cooperação ou imperia-
lismo brasileiro
Johny Henrique Casado, Kátia Rodrigues Montalvão Paia

O lugar da América Latina: diferentes formulações diplomáticas
no Brasil
Beatriz Machado Lima 

Política afirmativa no âmbito da pós-graduação da UFPR
Ana Crhistina Vanali, Paulo Vinicius Baptista
 
Ações afirmativas e relações raciais: para além das cotas
Andrea Maila Voss Kominek

Rupturas institucionais em tempos de crise: qual o destino das 
políticas de promoção da igualdade racial quando a “elite do atraso” 
regressa ao poder?
André Luis Pereira 

Relações étnico-raciais a partir de uma análise comparativa entre 
regiões: uma nova agenda?
Susi Anny Veloso Resende

Dinâmicas do conflito fundiário em comunidades quilombolas do Vale 
do Ribeira - SP
Isabela Marassi 
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Sessão 2 do GT 10 — Gênero, corpo, sexualidades, 
identidades e cuidado
Sala 1000 - D. Pedro I

(Pôster) Desconstrução das epistemologias: África em foco 
e novas possibilidades no processo de produção de 
conhecimento
Natália Luiza Souza

(Pôster) Formação do território: a interculturalidade dos 
povos do Sertão do São Francisco
Carine Nunes Fernandes, Edonilce Barros

"Se é menor e escolheu ser trans, já pode pagar por crimes": uma 
análise das regularidades temáticas do discurso lgbtfóbico nos 
comentários das redes sociais de sites de notícia
Renato Contente Freire de Menezes 

Mulher e violência: discussão de gêneros e relatos de experiência 
em Presidente Dutra - MA
Roseilda Maria Silva 

A sexualidade desviante como destino: estudo de caso sobre a 
biopsiquiatrização das sexualidades não normativas 
Germano Manoel Pestana, Aline di Giuseppe 

Micropolíticas de exclusão: as dificuldades no acesso e permanên-
cia das pessoas trans na educação 
André Guerreiro Oliveira 

Violência sexual contra vulneráveis em Ponta Grossa, Paraná: 
análise de processos-crime
Kriztiãw Marciniszek Santana, Adriana Jacobsen Mello 

(Pôster) Prostituição e marginalidade no Brasil: uma análise das 
apropriações políticas da categoria “puta”
Karla Ignes Luna
 
(Pôster) Depoimentos dos especialistas em reprodução assistida na 
américa latina: um olhar sobre híbridos, axiologias, materialidades, 
normatividades e cuidado
Tayana Malewschik 

(Pôster) A produção acadêmica sobre direito, gênero e sexualidade: 
balanço da última década (2007 - 2017)
Claudia Regina Baukat Silveira Moreira, Lais Ghadban Bernardo, 
Tatiane Compagnoni

(Pôster) Híbridos, axiologias, tecnologia e cuidado a partir da fala 
de especialistas em reprodução assistida no Brasil
Evelyne Ramos Massulo 

(Pôster) "A mamadeira meio cheia": híbridos, materialidades e 
cuidado nos depoimentos de especialistas em reprodução assistida 
de Barcelona
Mariana Gonçalves Felipe  

Sessão 2 do GT 11 — Controle social, segurança pública
e direitos humanos
Sala 800 - D. Pedro I

Sexo e sexualidade nas representações de jovens 
estudantes do ensino médio em Fortaleza - CE
Clara da Silva Soares, Preciliana Barreto de Morais, Antonio 
Cristian Saraiva Paiva
 
A nova direita cristã e as terapias de reversão da orienta-
ção sexual
João Bôsco Hora Góis, Graziela Ferreira Quintão 

A sociedade pós humana, a videovigilancia e as novas 
relações sociais na contemporaneidade
Antonio Francisco Lopes Dias, Jose da Cruz Bispo de 
Miranda 

A interpelação da saúde em gênero e sexualidade: 
patologização e medicalização de identidades fora da 
heterocisnormativa
Rodrigo Nascimento

Entre e a violência e a liberdade: um estudo sobre os 
espaços de lazer LGBT em Blumenau - SC
Ana Carolina Carvalho de Souza Domingues, Leonardo 
Brandão
 
Tatuagem e (re)significação: a heterogeneização dos 
corpos tatuados sob uma perspectiva historiográfica
Fernando Lucas Garcia De Souza  

Estado de exceção, gestão militarizada dos ilegalismos e as novas 
configurações da infâmia no Brasil contemporâneo
Luis Antônio Francisco de Souza, Carlos Henrique Aguiar Serra
 
Os deuses e os homens: distâncias hierárquicas e crise do militarismo 
na força pública cearense
Wendell De Freitas Barbosa

Quando a tropa é o manifestante o movimento das esposas de 
policiais militares do Paraná 
Henri Francis Ternes Oliveira 

A construção racializada do inimigo social no Brasil: uma análise da 
renovação cíclica do direito penal do inimigo
Allex Castro Vasconcelos, Emanuel Gonsalves Negrão, Volgane Oliveira 
Carvalho 

O sistema policial português e brasileiro: algumas reflexões contem-
porâneas
José da Cruz Bispo de Miranda 

Narrativas sobre violência urbana, políticas de segurança pública e 
direitos humanos: democracia, vida nua e conflitos políticos em um 
território de periferia de Fortaleza
Caio Anderson Carlos

Tu hijo sabía para qué se rentaba. Desaparecimento forçado de 
policiais e militares no México (2006-2014)
Edna Mallely Bravo Luis

Cocaína e ópio em vida policial
Elena Camargo Shizuno 

Os impactos da Operação Lava Jato na polícia federal brasileira
Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo 
Lucas e Silva Batista Pilau  
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Sessão 2 do GT 12 — Sociologia da cultura
Sala 914 - D. Pedro I

(Pôster) Polícia e mídia: uma análise bibliográfica sobre a 
influência da polícia nas coberturas sobre segurança 
pública na mídia
Carla Campos Avanzi, Cleber da Silva Lopes

A prática da pixação em Curitiba e região: possibilidades teóricas e metodológicas
Felipe Vinícius de Andrade

Juventude negra e resistência social: produção cultural em contextos de alta 
complexidade
Carlos Augusto Baptista 

(Pôster) Cidadania e poder: os aspectos do antagonismo político da participação 
popular
Gustavo Baldon Blaczyk

(Pôster) Educação midiática, cultura e participação social digital: reflexões a 
respeito de técnicas de poder e de mecanismos de garantia de liberdades
Patricia Aparecida Rodnike Carneiro, Mirian Alves Paes de Barros,
Eduardo Faria Silva

Reorientando o Oriente: entendendo as histórias em 
quadrinhos como meio de reapropriação da cultura árabe
Jaqueline Santos Padilha

Brasil e África: negras imagens que se cruzam nas 
narrativas ficcionais cinematográficas
Natália Luiza Souza

Retratos de mulheres de periferia: imagens de si e 
imagens para si
Dayane Karoline Fernandes Da Silva

(Pôster) A recepção da animação japonesa no Brasil 
através da internet
Aldemir Oliveira Junior, Alessandra Meleiro

Sessão 2 do GT 13 — Teoria social, produção cultural
e regimes autoritários

Sala 827 - D. Pedro I

Violência de Estado contra a comunidade LGBT como 
resultado da relação entre autoritarismo político e 
conservadorismo moral
Paula Campos Pimenta Velloso, Leonardo Silva Andrada

Uma observação \\\\
Hélio Roberto de Francischi Chagas
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Genealogias políticas do judiciário 
Ricardo Costa de Oliveira

Estruturas de parentesco dos atuais ministros do Tribunal de Contas 
da União (TCU) 
Fernando Marcelino Pereira

Diretores presidentes do Banestado em perspectiva: trajetórias e 
capitais sociais (1928-1998) 
Marcelo Gonçalves Marcelino, Donizete Aparecido Fernandes

Agentes, formações profissionais e trajetórias sociais: notas sobre 
os integrantes do Conselho de Administração (CAD) da Companhia 
de Saneamento do Paraná (Sanepar) entre 1998 e 2002 
Marcus Roberto de Oliveira

Valter Lima Sarmanho e André Franco Montoro Filho: nepotismo no 
BNDES?
Gloria Estevinho

Disposições de um intelectual da nação: um ensaio genealógico de 
José Loureiro Fernandes 
Gustavo Anderson

Rede de base familiar em Sergipe: disputas partidárias, alianças e 
profissionalização política 
Pâmella Synthia Santana Santos

Paladino da ordem, do progresso e dos direitos do Paraná: uma 
análise sobre a heroicizacão da morte do Coronel João Gualberto 
Ana Paula Motta

Honra, poder e mandonismo político na trajetória social do Coronel 
Cornélio soares em Serra Talhada 
Giovanni Alves Duarte De Sá

8h00 às 09h30 Palestra II - Anfi 100

“Direitos sociais na Constituição de 1988: uma reflexão 
30 anos depois sobre as políticas públicas voltadas à 
seguridade social e à educação”

Profª Drª Maria Tarcisa Silva (UFPR)

Prof. Dr. José Miguel Rasia (UFPR)

10h00 às 12h00 Mesa redonda IV - Anfi 100

“O público e o privado: teorias e configurações na 

prática”

Prof. Dr. Ricardo Costa de Oliveira (mediador – UFPR)

Prof. Dr. Rafael Vaz Brandão (UERJ)

Drª Luciana Zaffalon Leme Cardoso (IBCCRIM)

Prof. Dr. José Marciano Monteiro (UFCG)

12h00 às 13h30 Almoço

13h30 às 17h00 3ª sessão GT

17h00 às 17h30 Coffee Break

17h30 às 19h30 Mesa redonda V - Anfi 100

“Desenvolvimento e justiça social: o lugar do cuidado e 

dos feminismos”

Profª Drª Marlene Tamanini (mediadora – UFPR)

Profª Drª Hildete Pereira de Melo (UFF)

Profª Drª Elaine Vargas Portes (IOC)

Profª Drª Ana Paula Vosne Martins (UFPR)

Doutora Soraia Carolina de Mello (UFSC)

17h30 às 19h30 Mesa redonda VI - Homero de Barros (1º 

andar DPI)

“Ações afirmativas na universidade: Perspectivas e 

desafios para além das cotas raciais”

Profª Drª Ana Vanali (mediadora – UFPR)

Profª Drª Anna Maria Benite Canavarro (UFG)

Profª Drª Georgina Helena Lima (UFPel)

20h00 Conferência de encerramento - Anfi 100

“Exercício da sociologia na educação básica e superior”

Profª. Drª. Ileizi Fiorelli da Silva 

Sessão 3 do GT 1 — Instituições e poder: parentescos
e genealogias 

Sala 100 - D. Pedro I

O financiamento eleitoral nas comissões permanentes da câmara dos 
deputados: uma análise do meta relacionamento entre os principais 
financiadores e seus grupos econômicos com os parlamentares 
Luiz Eduardo Geara, Ivan Jairo Junckes 

Sessão 3 do GT 3 — Trabalho, políticas públicas de rend
 e emprego e sindicalismo

Sala 600 - D. Pedro II

O custeio sindical e a reforma trabalhista
Alberto Emiliano de Oliveira Neto

Padrões de ação coletiva do empresariado industrial no Brasil: agenda 
legislativa da CNI em 2017
Igor Sulaiman Said Felicio Borck

Juventude trabalhista e direitos humanos: reivindicações dos jovens 
trabalhadores na cidade de Curitiba da década de 1940
Elston Américo Junior 

A formação do sindicalismo de assalariados rurais no Brasil: desafios 
e novas práticas sindicais
Nadine Gerhardt Lermen, Everton Lazzaretti Picolotto

O novo cenário sindical e as garantias de direitos dos trabalhadores
Nathália Gonçalves Zaparolli

Greve de servidores públicos e o poder judiciário estadual do Paraná 
e o STF
Camila Sailer Rafanhim de Borba

(Pôster) Os sindicatos dos trabalhadores em tecnologias da informa-
ção: breve panorama
Christopher Andrew Bertolo, Rodrigo Marcondes, Tiago Cardoso Rocha,
Maria Aparecida da Cruz Bridi 
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O embate entre sociedade e governo na implementação de uma 
política pública: uma análise sobre a implementação do programa 
escola cidadã integral no município de João Pessoa – PB
Maria Eduarda Pereira Leite

Implementação do reuni: um quadro comparativo de desenhos 
institucionais – UFSCAR e UFGD
Rafael Gonçalves Gumiero, Aline Vanessa Zambello

Políticas públicas de educação em direitos humanos e desenvolvi-
mento social
Nicole Marie Trevisan, Nelma Terezinha Bouard

A interiorização do ensino público federal no estado do Paraná e os 
mecanismos de inclusão e inovação
Renata Adriana Garbossa Silva

Políticas públicas para expansão do ensino superior em IES 
privadas com financiamento público: Prouni, Fies e Proies
Josué Alexandre Sander

Povos indígenas e/no ensino superior: reflexões e perspectivas 
sobre as políticas de pemanência na universidade a partir da 
experiência das mulheres indígenas acadêmicas da UFPR
Lays Gonçalves da Silva

Todos contra a participação social! Uma análise conjuntural sobre a 
recusa à política nacional de participação social (decreto 
8.243/2014)
Pedro Fauth Manhães Miranda

As comunidades tradicionais e a democracia: ensaio sobre 
movimento social e política pública
Isabela Marassi, Maria Tarcisa Silva Bega

Interações entre estado e organizações da sociedade civil: um 
estudo em Florianópolis
Luana do Rocio Taborda

Impactos recíprocos entre políticas públicas e sociedade civil: o 
caso da assistência social
Márcia de Souza

Bases para uma periodização complexa da lei de acesso à informação 
brasileira
José Lázaro Ferreira Barros Jr.

Marco civil da internet: como os princípios da neutralidade de rede, 
privacidade dos dados e liberdade de expressão estão sendo 
aplicados no Brasil? 
Rachel Callai Bragatto, Maria Nicolás Nicolás

Sessão 3 do GT 6 — Pensamento social
Sala 405 - D. Pedro II

Colonialismo, crime e sociedade: teoria social e epistemologia 
racialista no final do século XIX (1894 – 1896)
Gustavo Hipolito Giaquinto
 
A implicação das teorias raciais na formação da identidade nacional 
no pensamento social brasileiro
Aline Santos Leite Medrado
 
A influência dos conceitos de perspectiva (Nietzsche) e de circunstân-
cia (Ortega) no pensamento de Gilberto Freyre: “notas filosóficas”
Antonio Charles Santiago Almeida
 
Esboço inicial de um diálogo entre Antônio Gramsci e Karl Mannheim 
trabalhado sob o prisma de uma sociologia do conhecimento
Marcelo Darlan Oliveira, Paulo Eduardo Araujo Antonechen

A contribuição do conceito de geração de Karl Mannheim para os 
estudos sobre envelhecimento na américa latina
Daiany Cris Silva

(Pôster) A noção de cotidiano em Henri Lefebvre e José de Souza 
Martins
Joanna Munhoz Sevaio, William Gómez Soto

Seguidores da nova fé: 50 anos do livro de Emilio Willems
Felipe Nery Alves Pinto  

Sessão 3 do GT 4 — Ruralidades e meio ambiente
Sala 605 - D. Pedro II

Que espaço ocupa a sociologia (ambiental) nos programas 
de pós-graduação multidisciplinares em ciências ambien-
tais no Brasil?
Gabriel Bandeira Coelho

Em torno dos conflitos socioambientais, crenças e saberes 
tradicionais na Ilha do Mel - PR: novas perspectivas
Ezequiel Westphal, Alfio Brandenburg, Osvaldo Heller da 
Silva

As compras de terras por fundos estrangeiros no Brasil: o 
caso da Cosan S/A
Leon Nazaré da Cruz, Mario Miguel Amin

A política energética nacional e as disputas entre meio 
ambiente e desenvolvimento regional: o caso da Usina 
Hidrelétrica de Mauá
Rafael Braz da Silva, Léo Peixoto Rodrigues, Camila 
Dellagnese Prates, Gabriel Bandeira Coelho

Uma horta nasceu no concreto - agricultura urbana entre 
sustentabilidade e emancipação
Katya Regina Isaguirre, Matheus Mafra

Modelo neoextrativista, territórios e resistências: 
contribuições desde uma perspectiva latino-americana
Gabriela Dias Blanco

Rupturas epistemológicas: a agroecologia como perspecti-
va emancipatória
Kaue Pessoa, Felipe Bueno Amaral

Sessão 3 do GT 5 — Sociologia e políticas públicas
Sala 1100 - D. Pedro I
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Adequação da formação docente na disciplina de sociologia no 
ensino médio no Brasil: um estudo com base no censo escolar 
(2012-2017)
Leonildo Pereira de Souza 

(Pôster) Heteronormatividade, moralidade e diferença: a constru-
ção das noções de gênero e sexualidade no contexto escolar
Aline Adriana Oliveira 

(Pôster) As experiência de mulheres sob uma perspectiva antropo-
lógica no ensino médio
Mateus Oka, Allana Facchini Silva, Luiza Ferreira Durski, Fagner 
Carniel 

Fernando M. Heredia e a revista pensamiento crítico: os (des) 
caminhos do marxismo revolucionário em Cuba
Marcos Antonio da Silva

Os animais senti-pensantes. A pesquisa social como prática de 
compromisso vital nas epistemologias do Sul
Gabriel Tolosa Chacón 

Os limites do novo-desenvolvimentismo sul-americano: os casos de 
Brasil e Argentina
Tayla Nayara Barbosa 

Sessão 3 do GT 10 — Gênero, corpo, sexualidades,
identidades e cuidado 
Sala 1000 - D. Pedro I

Intelectuais marxistas e imprensa liberal: o caso Mário 
Pedrosa entre os anos 1940 e 1960
Josnei di Carlo Vilas Boas 

(Pôster) Do engenho ao banguê: regionalismo e tradição 
na literatura de José Lins do Rego
Juliana Carneiro, Esdras Bezerra Fernandes de Araújo

As muitas vozes e faces de Ferreira Gullar
Walmir Faria Júnior 

Tropicalismo, contracultura e a crítica à razão utilitária na 
trajetória de Rogério Duarte
Victor Hugo Oliveira Silva

Sessão 3 do GT 7 — Ensino de sociologia
Sala Homero de Barros - D. Pedro I

Os desafios político-pedagógicos dos professores de 
sociologia perante a ascensão do conservadorismo
Aline Maria da Silva Almeida 

Os impactos visíveis e invisíveis do ensino de sociologia 
no ensino técnico: estudo comparado entre a UTFPR e o 
IFPR
Joelson Juk 

O laboratório de estudos sobre o preconceito: a importân-
cia das ações inclusivas no Instituto Federal de Santa 
Catarina (IFSC)
Lígia Wilhelms Eras 

Sociologia e antirracismo: A experiência do PIBID no 
desenvolvimento de práticas pedagógicas de combate ao 
racismo e valorização da diferença étnico-racial
Marcio Mucedula Aguiar, André Luis Faisting

A importância do livro didático para o ensino de sociolo-
gia: uma leitura a partir do mapeamento da produção 
sobre o livro didático no campo acadêmico brasileiro
Ana Martina Baron Engerroff  

Sessão 3 do GT 8 — Pensamento político e social
na América Latina

Sala 409 - D. Pedro II

A questão da educação da mulher dentro do pensamento social 
brasileiro
Laís Regina Kruczeveski

Perspectivas de um pensador marginal: Octávio Brandão
Maria Stella D'agostini 

Exploração teórica para investigação da interface entre o político e 
o econômico: elitismo, pluralismo e marxismos
Pedro Felipe Narciso 

Modernização e desenvolvimento na América Latina: contribuições 
de Gino Germani
Catarine Guimarães

Descolonização e pluralismo para a afirmação cultural na América 
Latina
Nelma Terezinha Bouard 

Do local ao global: um estudo sobre os movimentos sociais 
transnacionais e sua relação com Fórum Social Mundial sob a 
perspectiva neogramsciana
Jéssica Thoaldo da Cruz, Marcos Vinicius Pansardi

Nas tessituras do corpo e das sexualidades em Clarice Lispector e 
Michel Foucault: uma apreciação crítica do livro "A via crucis do 
corpo"
Danila Faria Berto 

Sob a égide de irmã lua: o cotidiano na ordem de Santa Clara de Assis
Vanessa De Berto 

Provedores: representações masculinas no âmbito familiar (revista 
veja década de 1970)
Douglas Josiel Voks 

Mulheres de luta: uma breve análise da presença de militantes no 
Jornal Correio do Povo (1968 – 1975)
Luísa Dornelles Briggmann
 
Construções de masculinidades: uma revisão temática de cinco anos 
de produção
Juliana Costa 

Análise da visibilidade e participação feminina na cobertura esportiva 
dos portais Espn e Lance
Elyson Gums, Dieize Coimbra, Valquiria John
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(Pôster) Deu match! Relacionamentos e cardápio humano no Tinder
Lidia Brelaz, Ailton Laurentino Caris Fagundes
 
(Pôster) As faces do assédio à violência de gênero
Bruna Regina Battisti, Francieli Do Rocio De Campos 

A mídia de massa e as drogas. A construção do inimigo
Sergio Henrique Caldas, Aknaton Toczek Souza

(Pôster) A construção racializada do inimigo social no Brasil: uma 
análise da renovação cíclica do direito penal do inimigo
Allex Castro Vasconcelos, Emanuel Gonsalves Negrão, Volgane Oliveira 
Carvalho

Sessão 3 do GT 12 — Sociologia da cultura
Sala 914 - D. Pedro I

Os romances de massa e sua construção de estereótipos 
masculinos e femininos
Andréia Pereira Zanella 

Reflexões preliminares sobre a teoria feminista e sociolo-
gia do esporte 
Igor Alexandre Silva Bueno, Wanderley Marchi Jr. 

Trajetórias de (re)existência durante a ditadura militar 
brasileira (1964-1985): o percurso de artistas que subver-
teram os limites de gênero e sexualidade
Marcelo Saldanha Das Neves 

(Pôster) Envelhecer dançando: a subjetivação do direito ao 
próprio corpo
Chari Meleine Brevers Gonzalez Nobre, Antonio Alberto 
Brunetta 

(Pôster) Poder e as implicações de gênero na política
Paula Caldas Brognoli, Maria Sara de Lima Dias

(Pôster) "Da prisão" e "do lar": a estruturação dos presídios 
femininos no Brasil
Ana Clara Gomes Picolli, Flávia Granzotto Fachini 

(Pôster) Violência de gênero: uma revisão bibliográfica 
sobre violência, gênero e religião
Helena Rodrigues De Farias
 
(Pôster) Representações sobre o feminino nos discursos da 
revista querida no início de 1960 
Patrícia Lourenço Da Silva, Mônica Cristine Fort 

(Pôster) Os discursos presentes na decisão do recurso 
extraordinário nº 646.721/RS a partir de uma perspectiva 
sobre as relações de gênero
Rafaela Lourenço da Silva, Rita Cássia Corrêa Vasconcelos 

(Pôster) (Re)conhecendo possibilidades para a população 
LGBTI nos aspectos sociais e de saúde: relato de experiência
Letícia Oliveira Abreu, Deivisson Santos Soares, Andréa 
Maria Fedeger  

Sessão 3 do GT 11 — Controle social, segurança públic
 e direitos humanos
Sala 800 - D. Pedro I

Territórios, fronteiras morais e segregação nas grandes metrópo-
les: o fenômeno dos condomínios
Joyce Kelly Pescarolo, Alexandra Arnold
 
Poder psiquiátrico: a construção do “anormal” no campo jurídico e 
o HCTP - hospital de custódia de tratamento psiquiátrico de 
Florianópolis - SC
Clarice Klann, João Moré

Novas configurações do controle da loucura no Brasil: da crise do 
grande internamento ao modelo de atendimento descentralizado
Luis Antônio Francisco de Souza, Larissa Cristina Clemente Veiga

“Salvando o oficial”: da lógica jurídico-penal e os sentidos dos 
processos de instituição e atuação dos jurados no Tribunal do Júri 
Nilton de Almeida Nascimento 

Os operadores marginais e sua atuação no campo do sistema de 
justiça criminal
Kriztiãw Marciniszek Santana, Aknaton Toczek Souza 

Congresso Nacional e estratégias de controle social após junho de 
2013
Claudia Peixoto Cabral 

Equação do sofrimento no nível da privação de liberdade: pondera-
ções acerca do impacto da proibição das drogas na região metropo-
litana de Vitória – ES
Pablo Ornelas Rosa, Ramiro de Ornelas Rosa, Elcio Cardozo Miguel 

Projeto Brasil: discursos, ecos e reverberações entre projetos, 
gabinetes e a cena
Cauê Kruger

Uma metodologia para a análise visual de emoções nos enquadra-
mentos midiáticos a eventos de protesto
Guillermo Omar Orsil, Eduardo Georjão Fernandes, Camila Farias da 
Silva

Cultura juvenis em fazeres políticos: etnografia na ocupação do 
centro Paula Souza (SP-SP)
Carusa Gabriela Dutra 

Sessão 3 do GT 13 — Teoria social, produção cultural
e regimes autoritários

Sala 827 - D. Pedro I

O fascismo cotidiano
Marco Antonio Rossi

O papel dos intelectuais frente aos regimes autoritários: a posição de 
Florestan Fernandes
Marcelo Augusto Totti
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Cultura brasileira e autoritarismo em Nelson Werneck 
Sodré
Eduardo Russo Ramos

Entre crítica da cultura e teoria social: ditadura e exílio 
intelectual em Roberto Schwarz
Fabio Mascaro Querido

(Pôster) Atualidade da teoria marxista da dependência
Bruno Ribeiro Da Silva

(Pôster) Desembarque do leninismo no Brasil: uma 
conturbada história militante (1917-1931)
Leandro Augusto Zanini Matias
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