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V Colóquio internacional IHU.
VII Colóquio Cátedra Unesco – Unisinos Direitos Humanos e Violência, Governo e Governança.

Os direitos humanos face aos dispositivos de vigilância e controle da cidadania
25 e 26 de outubro de 2016

CONVOCATÓRIA
O V Colóquio Internacional IHU. VII Colóquio Cátedra Unesco – Unisinos Direitos Humanos e
Violência, Governo e Governança são promovidos pela: Cátedra Unesco Unisinos Direitos
Humanos e Violência, Governo e Governança, Instituto Humanitas Unisinos – IHU, Núcleo de
Direitos Humanos Unisinos, PPG Filosofia, PPG em Direito, PPG em Ciências Sociais da
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) e PPG em Educação da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e acontecerão no período de 25 e 26 de outubro de
2016.
Este colóquio tem como principal objetivo estudar e debater os efeitos dos dispositivos de
vigilância e controle sobre a cidadania, sendo os direitos humanos o critério ético que permite
julgar a pertinência ou a ilegitimidade dos dispositivos. Conexamente com o objetivo principal, o
colóquio propõe analisar os paradoxos, para a cidadania, dos dispositivos que, ao vigiar
intensamente, oferecem segurança, mas também operam como controladores e normatizadores
dos comportamentos, mostrando, criticamente, os desdobramentos da vigilância e o controle
social sobre a liberdade, a autonomia dos sujeitos e os direitos humanos.
Com a proposta de aprofundar reflexões sobre o tema, além das conferências e conferências
simultâneas, será oportunizada a apresentação de trabalhos científicos.
Por isso, convidam-se a comunidade científica e, em especial, os pesquisadores das áreas de
Filosofia, Ciências Humanas, da Saúde, Tecnológicas, Exatas, da Comunicação, Jurídicas,
Econômicas e Administrativas para participarem do Simpósio, com a comunicação de seus
artigos.
1. Trabalhos
1. 1. Trabalhos Científicos
O envio deverá conter resumo e texto completo.
Cada trabalho deverá ter, no máximo, dois autores, sendo que pelo menos um deles deverá ter
sua inscrição individual efetivada.
Os trabalhos devem ser resultantes de pesquisas concluídas ou em andamento, e o texto,
devidamente revisado, enviado no prazo previsto e estruturado conforme as seguintes instruções:
Apresentação: segundo as normas da ABNT para artigos científicos, contendo entre 10 e 15
páginas. A contagem incluirá: referências e quadros ou tabelas. O resumo deverá ser apresentado
em português e inglês em, no máximo, 20 linhas.
Av. Unisinos, 950 CEP 93022-750 São Leopoldo - RS - Brasil
Fones: (51) 3590-8213 Fax: (51) 3590-8467- humanitas@unisinos.br
ihu.unisinos.br

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS
INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS

Texto: O texto deverá conter título, autor(es) e sua titulação, instituição, fonte de financiamento
(se for o caso) e e-mail. No envio, informar telefone de contato, o qual não será publicado no
artigo.
Formatação:
Formatação dos arquivos: Word.
Folha tamanho A4.
Margem esquerda e superior com 3 cm.
Margem direita e inferior com 2 cm.
Fonte: Times New Roman, tamanho 12pc.
Espaçamento entre linhas: 1,5.
Alinhamento: justificado.
Numeração das páginas: no alto e à direita.
Certificado: Será fornecido certificado de Apresentador de Trabalho àqueles que estiverem
matriculados, presentes e apresentarem o trabalho no dia do evento.
Observação: Os artigos aprovados para apresentação serão publicados integralmente pelo
Instituto Humanitas Unisinos – IHU após o evento. O autor deve estar ciente de que esses artigos
não poderão sofrer alterações após o seu envio.

2. Cronograma
Envio de trabalhos: até 31/08/2016 para o e-mail simposioihu@unisinos.br
Divulgação dos trabalhos aceitos: a partir de 15/09/2016.
Comunicação dos horários e locais das apresentações: a partir de 18/10/2016. As apresentações
orais dos artigos deverão ser de no máximo 20 minutos cada.
A programação do Colóquio, bem como outras informações pertinentes, inscrições dos
participantes, os trabalhos selecionadas e o horário de suas apresentações serão divulgados no
site ihu.unisinos.br
As inscrições deverão ser feitas nos moldes do evento, ou seja, mediante o preenchimento da
ficha de inscrição e pagamento.
Secretária do evento: Rejane de Bastos
Fone: (51) 3590.8213

São Leopoldo, 1 de julho de 2016.
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