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3º Ciclo de Estudos  
A esquerda e a reinvenção da política no Brasil 

contemporâneo.  
Limites e perspectivas 

 

CONVOCATÓRIA 
 
A Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos, numa iniciativa do Instituto 
Humanitas Unisinos – IHU (www.ihu.unisios.br), está promovendo o 3º Ciclo de 
Estudos A esquerda e a reinvenção da política no Brasil contemporâneo. Limites 
e perspectivas, que acontecerá de 22 de março a 28 de maio de 2018. A 
apresentação das comunicações que são objeto deste edital será realizada no dia 28 
de maio de 2018. 

 

Este evento, que contará com a participação de especialistas internacionais e 
nacionais, tem os seguintes objetivos: 

Objetivo Geral 

Analisar transdisciplinarmente as possibilidades e limites da reinvenção política do 
Brasil contemporâneo, enfocando principalmente o ser e fazer da esquerda no país. 
 
Objetivos Específicos 

- Explorar a construção política brasileira dos últimos anos, enfocando principalmente 
as trajetórias da esquerda no país. 
- Aprofundar a compreensão do momento atual brasileiro, enfocando seus 
esgotamentos e possibilidades. 
- Identificar possibilidades e limites da reinvenção dos espaços políticos e suas formas 
de construção no Brasil. 
- Problematizar diferentes propostas e reflexões acerca do ser e fazer esquerda no 
Brasil e suas possíveis contribuições ou não para futuros projetos de país. 
- Analisar a construção política brasileira, seus limites, possibilidades e perspectivas à 
luz das experiências e do contexto latino-americano. 

 
 
Local do Evento 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Campus São Leopoldo/RS 
Endereço: Av. Unisinos, 950 – Cristo Rei, São Leopoldo – RS, 93022-750 
Sala Ignacio Ellacuría e Companheiros – IHU (Sala B 07 119) 
 

1. Trabalhos Científicos  

 As comunicações devem estar em consonância com o tema e os objetivos do 3º 
Ciclo de Estudos A esquerda e a reinvenção da política no Brasil 
contemporâneo. Limites e perspectivas. A programação completa do evento 
encontra-se disponível no sítio do IHU: ihu.unisinos.br 

 O envio deverá conter resumo e texto completo.  
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 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 15 e 20 páginas. A contagem incluirá: referências e quadros ou tabelas.  

Texto: O texto deverá conter título, autor(es) e sua titulação, instituição, fonte de 
financiamento (se for o caso) e e-mail; resumo em português, inglês e espanhol 
em, no máximo, 20 linhas.  

Formatação dos arquivos em Word. 
Folha tamanho A4. 
Margem esquerda e superior com 3 cm. 
Margem direita e inferior com 2 cm. 
Fonte: Times New Roman, tamanho 12pt. 
Espaçamento entre linhas: 1,5. 
Alinhamento: justificado. 
Numeração das páginas: no alto e à direita. 
 
 

2. Cronograma 

Envio de trabalhos: até 30/04/2018 para o e-mail simposioihu@unisinos.br 
Divulgação dos trabalhos aceitos: a partir de 14/05/2018. 
Comunicação dos horários e locais das apresentações: a partir de 18/05/2018, no 
sítio do IHU.  

3. Outras orientações e informações 

As inscrições deverão ser feitas nos moldes do evento, ou seja, mediante o 
preenchimento da ficha de inscrição e pagamento. 

A programação do Ciclo de Estudos, bem como outras informações pertinentes, 
inscrições dos participantes, os trabalhos selecionados e o horário de suas 
apresentações serão divulgados no sítio ihu.unisinos.br. 

Será fornecido certificado de Apresentador de Trabalho àqueles que estiverem 
matriculados, presentes e apresentarem o trabalho no dia do evento. 

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.  

No envio dos trabalhos, informar telefone de contato, o qual não será publicado no 
artigo. 

 

Secretária do evento: Aline Carvalho 
Fones: (51) 3590.8211/ (51) 35908213 

 

São Leopoldo, 20 de março de 2018. 
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