CHAMADA E E DIVULGAÇÂO V CONGRESSO NUCLEAS - Simpósio sobre Religião e Política
Convidamos vocês para envio de propostas para o Simpósio Religião, política e liberdades
individuais na América Latina hoje, que ocorrerá em outubro, na UERJ. Sua participação
certamente enriquecerá o debate. A inscrição foi prorrogada e anexamos a ficha de inscrição
e aproveitamos para solicitar sua colaboração na divulgação desta chamada. Seguem as
informações.

V CONGRESSO NUCLEAS

SOC 1 - Religião, política e liberdades individuais na América Latina hoje: o risco do
fundamentalismo e da sobreposição do interesse privado ao coletivo.
Coordenação:
Prof. Dra. Denise dos Santos Rodrigues - Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) Email: denise_rois@yahoo.com.br
Prof. Dra. Márcia do Amaral - Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) Email: amaral.marcia@uol.com.br
EMENTA:
Propomos a continuidade das edições anteriores do SOC 1 - Religião, Estado e Movimentos
Sociais. Buscamos um debate multidisciplinar sobre as relações entre Religião, políticas e a
possibilidade de interferencia no progresso da Ciência e na evolução dos Direitos Civis. A
religião é um importante aspecto cultural que tanto pode contribuir para a coesão e ordem
social, quanto interferir nas liberdades individuais, impondo uma cosmovisão à coletividade
Interessa-nos, sobretudo, a movimentação, na América Latina atual, dos agentes políticos que
fazem uso de sua função social para impor seus valores religiosos, o que repercute no campo
da moral e dos costumes. Na política esses agentes se articulam em bancadas religiosas que
interferem na tramitação de projetos que confrontam seus dogmas. Desconsideram a
diversidade de mentalidade, a necessidade do progresso cientifico e jurídico para a solução de
novos problemas sociais, o que levanta polêmicas nos media, acirrando a reflexão acerca dos
limites de cada um na sociedade. Quando empoderados através do voto popular contestam os
desejos dos demais grupos e tentam impor sua vontade, o que amplia a reflexão para os
fenômenos da conversão de massa e do fundamentalismo religioso, com suas estratégias
diferenciadas para conquistar fiéis e fazer valer suas vontades.
CONVOCATÓRIA
V Congresso Internacional do Núcleo de Estudos das Américas
TEMA CENTRAL
Américas
Processos Civilizatórios e crises do Capitalismo contemporâneo
Mudanças Globais – Politica – economia – sociedade – imigração
Período: 17 a 21 de outubro de 2016
Local: Campus da UERJ - Maracanã

O Comitê Organizador convida professores, alunos e comunidade para participarem do V
Congresso Internacional do NUCLEAS que será realizado no Campus da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ) no período de 17 a 21 de outubro, no horário de 9.00 às
20.00 horas. A Universidade oferece seus espaços acadêmicos para a apresentação de

Comunicações, Pesquisas e outros trabalhos acadêmicos, visando a ampliar os debates,
discussões e diálogos que contribuam para o fortalecimento da cidadania, da liberdade de
expressão, tolerância e solidariedade entre as diversas culturas.
O V Congresso Internacional do Núcleo de Estudos das Américas visa a reunir a comunidade
acadêmica brasileira e estrangeira para discutir questões relevantes sobre os processos sociais,
econômicos, políticos e culturais das Américas. Pretende também ampliar os estudos sobre
Pluriculturalidade, Etnicidade, Religião e Cosmovisões, além de fortalecer os estudos sobre as
identidades locais, regionais e nacionais.
·
DATAS E PRAZOS:
A inscrição de propostas para o Simpósio.

 Até

20 de setembro de 2016 - Inscrições de comunicações nos simpósios
(diretamente com os coordenadores). Encerramento das inscrições de
participantes com comunicação.

 30

de setembro de 2016 - Data final da entrega dos Simpósios completos
pelos coordenadores.

 03

de outubro de 2016 – Divulgação do Programa provisório.

Informações e inscrições:
Profa. Elizabeth Nazareth ou Prof. Paulo Roberto dos Santos: email:congressonucleas@gmail.com Este endereço de email está sendo protegido de spambots.
Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Consultas dirigir-se a Coordenação Geral do V Congresso Internacional do NUCLEAS :
Tel/Fax: (55-21) 2334-0157 ou pelo e-mail: congressonucleas@gmail.com Este endereço de
email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

Comitê Organizador do V Congresso Internacional
Núcleo de Estudos das Américas
site: http://www.vcongressonucleas.com.br
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