
CHAMADA PARA TRABALHOS 

CFP: Workshop de Pós-Graduação da Rede IPS Brasil (Rede de Estudos e Pesquisa 
em Sociologia Política Internacional – Brasil)  Edição 2023  

A  Rede IPS Brasil tem o prazer de compartilhar a chamada de trabalhos para a edição de 
2023 da série de Workshops de Pós-Graduação, abertos a estudantes de mestrado e 
doutorado das áreas de ciências humanas e sociais, que começará em abril. A série será 
organizada em  workshops bimestrais destinados à apresentação e discussão de pesquisas 
em andamento de alunos e alunas de mestrado e doutorado de programas de pós-
graduação da área de ciências humanas e sociais que abordem temas relacionados à  
agenda de pesquisa do campo da sociologia política internacional.   

Os workshops terão lugar em 28 de abril, 16 de junho e duas datas em setembro e 
novembro ainda a confirmar, às sextas-feiras, entre 16hs e 18hs. Em cada encontro 
haverá a apresentação de até dois trabalhos (capítulo de tese/dissertação, paper, 
manuscrito, artigo etc.). Os trabalhos serão discutidos por um comentador convidado, e 
seguido por um debate geral. O(a)s aluno(a)s que tiverem seus textos comentados são 
encorajado(a)s a participarem dos outros encontros ao longo do ano. O workshop será 
realizado de forma online, para permitir a participação de interessado(a)s de fora do Rio 
de Janeiro.  

Sobre a IPS 

A Sociologia Política Internacional (IPS) é um campo de estudos que promove a 
transdisciplinariedade na pesquisa em relações internacionais, com ênfase na contribuição 
da sociologia, da teoria política, da história, da geografia e da antropologia, entre outros 
ramos das ciências sociais e humanas. A IPS procura oferecer análises alternativas ao 
enfoque estado-cêntrico tradicional da disciplina de Relações Internacionais como forma 
de compreender a complexidade das transformações na política mundial contemporânea.  
Este enfoque enfatiza a importância de processos sociais, práticas e espaços transversais 
nas configurações de poder no sistema internacional. Ao questionar suposições 
estabelecidas e incentivar a crítica, a IPS estabeleceu-se como uma das principais 
abordagens para o estudo da política mundial. 

O objetivo da Rede IPS Brasil é criar um espaço de reflexão e debates de temas  
internacionais com base nas ferramentas conceituais e analíticas da sociologia política 
internacional. Buscamos também difundir a agenda de pesquisa impulsionada pelo campo 
e oferecer oportunidades para estudantes e acadêmicos apresentarem e discutirem seus 
trabalhos em um ambiente inspirado pela vocação crítica da IPS.   

Convidamos, então, estudantes de mestrado e doutorado cujas pesquisas sobre questões 
internacionais tenham um caráter transdisciplinar e crítico e, assim, se aproximem da 
agenda de pesquisa da sociologia política internacional, a submeterem trabalhos para 
discussão no workshop doutoral da Rede IPS Brasil. 



A série de workshops ocorrerá ao longo do ano de 2023. Os alunos terão a oportunidade 
de apresentar seus trabalhos em andamento a colegas e professores, e terão seus artigos 
comentados por ao menos um professor. A dinâmica dos workshops prevê que os demais 
membros da Rede que compareçam tenham lido e participem ativamente da discussão 
dos trabalhos.   

Como submeter seu trabalho:  

Envie um e-mail para ipsrede@gmail.com com as seguintes informações: 

• Um título provisório e um resumo de 250 palavras do trabalho em andamento que 
você deseja apresentar 

• Três palavras-chave 
• Uma pequena biografia (nome, afiliação institucional, o ano de início do 

doutorado/mestrado, área de interesse); e 
• a(s) data(s) em que poderia apresentar no primeiro semestre (ou indicar 

preferência pelo segundo semestre) 

O prazo para inscrições é sexta-feira, 17 de março de 2023. Notificaremos os trabalhos 
aceitos e o calendário de apresentações logo em seguida.  

Observação: A versão final do trabalho deve ser enviada, impreterivelmente, com 15 dias 
de antecedência do encontro em questão, por consideração aos debatedores. Se você 
acreditar que não terá condições para cumprir o prazo, por favor avise à coordenação da 
Rede para que possamos remarcar sua apresentação. O limite do tamanho do texto a ser 
enviado é de no máximo 6000 palavras. 

Para maiores informações envie-nos um e-mail para ipsrede@gmail.com ou visite o nosso 
site: https://www.ipsbrasil.com/ 

Twitter: @BrasilIps 

 

Organização  

João Pontes Nogueira, Instituto de Relações Internacionais/PUC-Rio 
Brunno Victor, Instituto de Relações Internacionais/PUC-Rio 
Flavia Guerra Cavalcanti, Instituto de Relações Internacionais e Defesa/UFRJ 
Francine Rossone, Instituto de Relações Internacionais/PUC-Rio 
Francisco Eduardo Lemos de Matos, Instituto de Relações Internacionais/PUC-Rio 
Paulo Chamon, Instituto de Relações Internacionais/PUC-Rio 
Renata Summa, Instituto de Relações Internacionais/PUC-Rio 
 

 


