I Seminário Nacional do Programa de Pós-Graduação
em Ciências Sociais – UFES, 2011

Fronteiras do Pensamento e Desafios Teórico-metodológicos nas
Ciências Sociais
É com satisfação que apresentamos os Anais do I Seminário Nacional do Programa de
Pós-Graduação em Ciências Sociais – UFES, 2011. O I SNPGCS foi

fruto da

mobilização e do trabalho de professores e alunos do Programa de Pós Graduação
(PPGCS) e do Curso de Graduação em Ciências Sociais da UFES interessados em
refletir e discutir temáticas que entrecruzam as linhas de pesquisa do Programa com as
atividades acadêmicas na graduação, buscando fortalecer a integração entre ambos os
cursos e fomentar a educação continuada nas ciências sociais. Este foi o primeiro de um
evento que será bienal, e ocorreu entre os dias 31 de maio a 03 de Junho de 2011. Em
sua programação, aberta a toda a comunidade acadêmica e demais interessados, se
realizaram

conferências, mesas-redondas, grupos de trabalho, mini-cursos, mostras

audiovisuais e eventos culturais.

Nesta edição dos Anais do evento estão incluídos trabalhos apresentados e discutidos
durante os dias de atividade nos dois minicursos e 10 Grupos de Trabalho que
compuseram o I SNPGCS. Como resultado de tais atividades, disponibilizamos on line,
ao todo, cerca de 140 artigos referentes a pesquisas promovidas nas três áreas básicas
das Ciências Sociais – Antropologia, Sociologia e Ciência Política – e suas interfaces.

Agradecemos aos integrantes da comunidade acadêmica, da Universidade Federal do
Espírito Santo e de congêneres de diversas regiões do país, que prestigiaram o evento
na condição de palestrantes, debatedores, expositores de trabalho (textuais e
audiovisuais) e ouvintes.

Nossa gratidão às instituições que possibilitaram os recursos financeiros e a
infraestrutura material para a realização do evento: o Conselho Nacional de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Universidade Federal do
Espírito Santo (UFES), esta representada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação; Pró-Reitoria de Extensão; Centro de Ciências Humanas e Naturais; Centro
de Ciências Exatas; e Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas.

Nosso agradecimento especial aos professores, funcionários técnico-administrativos e
alunos da graduação e da pós-graduação, que colaboraram nas diversas atividades que
envolvem a realização de um evento acadêmico.

O apoio e a participação de todos foram fundamentais para o sucesso desta primeira
edição do Seminário que, esperamos, terá sequência a cada dois anos.

Até a próxima!
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