
 
 

(1ª circular) 

05, 06 e 07 de junho de 2019 – das 8h às 18h – CERU/USP, prédio das Ciências Sociais, sala 20. 

Telefones: (11) 3091-3784 e (11) 3091-3735  -   E-mail: ceru@usp.br 

 

Mesa Redonda 1: "Professora Maria Isaura Pereira de Queiroz (26-08-1918 - 30-12-2018)”*
 

 

Mesa Redonda 2: “A Situação da Educação no Brasil Atual” * 

 

Mesa Redonda 3: “Questões Ambientais e Impactos das Novas Políticas Públicas” * 

* : títulos provisórios 

Sessões de Comunicações: 

Os resumos de comunicação deverão conter de 400 a 500 palavras sobre pesquisa já concluída ou 

em fase final de desenvolvimento. Deverão conter: a) justificativa, b) objetivos, c) marco teórico, d) 

metodologia, e) resultados. Solicitamos o enquadramento temático dos resumos. 

Temas: 

Estudos Rurais, 

Estudos Urbanos, 

Educação, 

Educação Sócio-Ambiental, 
Metodologia de Pesquisa, 

Estudos Migratórios, 

Família, 

Trabalho, 

Religiões e Religiosidade, 
Sociologia do Conhecimento, 
Teoria Sociológica, 
entre outros. 

Propostas de estudantes de Graduação (Iniciação Científica) deverão trazer o aval do Orientador. 

Anexar um curriculum vitae resumido e informar se haverá necessidade de equipamentos para 
a apresentação. Só será aceito um resumo por participante. 

 
Prazo: Os resumos deverão ser enviados impreterivelmente até 21 de maio de 2019 para o e-mail 
ceru@usp.br. 
 
Inscrições: O valor da anuidade de 2019 é de R$ 120,00. A taxa de inscrição é de R$ 60,00 para sócios quites 
com a anuidade de 2019 e de R$ 120,00 para não sócios, R$ 60,00 para estudantes de pós-graduação e . 
estudantes de graduação estão isentos de taxa. O pagamento poderá ser feito pessoalmente ou através de 
depósito bancário na conta do CERU, Banco do Brasil - 001 - Ag. 3559-9- C/c 41660-6 - Centro de Estudos 
Rurais e Urbanos - CNPJ: 46.135.281/0001-90; o comprovante, com a identificação do depositante, deverá ser 
enviado para o e-mail ceru@usp.br. 

 
 

As inscrições deverão ser feitas até o dia 29 de maio de 2019 pelo e-mail ceru@usp.br.  

46º. 


