Apresentação

Nas últimas décadas, uma importante reconfiguração demográfica tem se
constituído na sociedade brasileira, com a forte redução das taxas de
natalidade e mortalidade conjugadas com o aumento da esperança de
vida. Esse novo cenário tem levado ao aumento da população idosa no
cômputo geral da sociedade, constituindo uma nova realidade na
estrutura etária, com o decréscimo da população infanto-juvenil, o
aumento da população adulta e um forte crescimento da população idosa.
Este Seminário tem por objetivo debater problemas vinculados ao
envelhecimento social presente na sociedade brasileira, a partir de uma
visão mais global do processo de envelhecimento social, servindo de
subsídios para um maior entendimento desse processo, suas
consequências e as exigências que se fazem, do ponto de vista social,
político e econômico para que esta parcela da sociedade possa usufruir de
um envelhecimento saudável.
Este Seminário é uma realização institucional da Faculdade de Ciências
Sociais (FCS) e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia (PPGS),
através da Linha de Pesquisa Trabalho, Emprego e Sindicatos, e do Núcleo
de Estudos sobre o Trabalho (NEST), no contexto das atividades de
pesquisa envolvendo proteção social, envelhecimento e aposentadoria.

Programação do Evento

04 out. 2016
08h – 13h
Auditório Luís Palacín
Credenciamento
04 out. 2016
13h – 14h
Auditório Luís Palacín
Abertura

04 out. 2016
14h – 17h
Auditório Luís Palacín
Conferência: Anne-Marie Guillemard [Université Paris-Descartes, França]
05 out. 2016
09h – 12h
Auditório Luís Palacín
Mesa-Redonda: Carmencita Márcia Balestra e Wanessa Batista de Melo
05 out. 2016
1h – 17h
Faculdade de Ciências Sociais
Seminários Temáticos: ST Envelhecimento e Aposentadoria
ST Envelhecimento e Cidadania

06 out. 2016
09h – 12h
Auditório Luís Palacín
Mesa-Redonda: Representantes Delegacia do Idoso e do Ministério Público
06 out. 2016
1h – 17h
Faculdade de Ciências Sociais
Seminários Temáticos: ST Envelhecimento e Saúde
ST Envelhecimento e Trabalho

Conferencistas
Anne-Marie Guillemard
Doutora em Sociologia (Université Paris-Descartes / Paris – França)
Doutora em Letras e Ciências Humanas (EHESS / Paris – França)
Professora Emérita da Université Paris Descartes
Pesquisadora-Associada ao Centre d’Étude des Mouvements Sociaux
(CNRS/EHESS)
Carmencita Marcia Balestra
Mestre em Educação Física (Unicamp/Campinas SP)
Professora Adjunto da Universidade Estadual de Goiás (UEG)
Vice-Presidente do Conselho Estadual do Idoso (CEI-GO)
Gerontologista titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e
Gerontologia (SBGG)
Wanessa Batista de Melo
Mestre em Serviço Social (Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUCGO)
Professora da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO)
Secretária-Geral da Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAZ) – Secção
Goiás

Inscrição para o Seminário
Pagamento da Inscrição:

Os participantes farão a inscrição diretamente no site do Seminário:
http://eventos.ufg.br/SIEC/portalproec/sites/gerar_site.php?ID_SITE=1
1401
Para isso, basta clicar em “Realizar inscrição” e preencher o formulário.
Além disso, podem pagar a inscrição conforme o período apresentado na
tabela abaixo, através de depósito do valor correspondente à sua
condição, conforme os dados abaixo, na seguinte Conta Poupança:
Banco: 104 (Caixa Econômica Federal)
Agência: 0667
Operação: 013
Conta Poupança: 00018887-4
Titulares: Danilo Herbert Queiroz Martins e/ou Joelena de Jesus Mendes

Importante: Uma vez feito o depósito, o inscrito deve entregar o
comprovante no credenciamento ou enviar uma cópia digital do depósito,
para o seguinte endereço: envelhecimentosocial@gmail.com
Taxa de Inscrição
Participantes
Estudantes de Graduação*
Estudantes de Pós-Graduação*
Participantes com apresentação de
comunicação
Pessoas Idosas
Professores da Educação Básica*
Outros participantes

Período de inscrição – valorR$
Até 25
26Ago16SetAgo
15Set
04Out
20,00
30,00
40,00
30,00
40,00
50,00
50,00
60,00
70,00
isento
30,00
40,00

isento
40,00
50,00

isento
50,00
60,00

Obs.:
* No ato do credenciamento apresentar documento comprobatório de idade,
atividade acadêmica ou profissional

Os interessados que não fizerem a inscrição antecipadamente
poderão fazê-lo ao longo do dia 04 de outubro, na entrada do
Auditório Luís Palacín Gomez, no prédio da FCS, local de abertura do
Seminário.

Seminários Temáticos:
apresentação de Comunicações
O 2º Seminário sobre Envelhecimento Social está estruturado em
Conferência, Mesas-Redondas e Seminários Temáticos (STs). Estes,
estruturados de forma multidisciplinar, visam estabelecer um diálogo
acerca de questões que envolvem o envelhecimento em diversos aspectos
e que são objetos de investigações em vários campos de conhecimento.
São eles:

≻ ST Envelhecimento e Aposentadoria
Coordenação: Adriane G. A. do Nascimento Cezar e Fleide William
Rodrigues Alves
e-mail: sses2016aposentadoria@gmail.com
≻ ST Envelhecimento e Cidadania
Coordenação: Leila Silva de Moura e Marco Aurélio Pedrosa de Melo
e-mail: sses2016cidadania@gmail.com
≻ ST Envelhecimento e Saúde
Coordenação: Danilo Herbert Queiroz Martins e Joelena de Jesus
Mendes
e-mail: sses2016saude@gmail.com
≻ ST Envelhecimento e Trabalho
Coordenadores: Leonardo César Pereira e Luciene C. S. de Oliveira Luz
e-mail: sses2016trabalho@gmail.com
Regras para o envio de propostas de trabalho individual ou em coautoria
O envio de propostas para apresentação nos Seminários Temáticos (STs)
do 2º Seminário sobre Envelhecimento Social está facultado a estudiosos

e pesquisadores envolvidos com a temática do envelhecimento nos mais
diversos campos de investigação.

Cada interessado poderá enviar somente uma proposta de comunicação
para o endereço eletrônico correspondente ao ST do qual pretende
participar com comunicação, conforme consta da relação dos STs. Para
fins de inscrição, o interessado deverá enviar resumo com o seguinte
conteúdo:
≻ Nome do autor;
≻ Filiação Institucional;
≻ E-mail;
≻ Título do resumo;
≻ Resumo de até 1.200 caracteres (espaços incluídos)

O prazo para submissão de proposta de comunicação se encerra no dia 25 de
agosto de 2016.
Regras para o envio dos trabalhos aprovados
As coordenações dos STs divulgarão o resultado até o dia 30 de agosto de
2016.

Os trabalhos aprovados deverão ser enviados até o dia 20 de setembro de 2016
por via eletrônica para os STs correspondentes em arquivo PDF e devem
obedecer à seguinte formatação:
≻ Página de rosto contendo as seguintes informações:
– 2º Seminário sobre Envelhecimento Social
– 4 a 6 de outubro e 2016
– Seminário Temático (indicar o nome do ST)
– Título do Trabalho (deve conter o mesmo nome enviado com o resumo)
– Nome completo do autor
– Filiação institucional do autor
≻ Fonte: Times New Roman
≻ Tamanho: 12
≻ Espaçamento entre linhas: 1,5
≻ Total de páginas: 15 a 20 páginas

Qualquer dúvida com relação à inscrição ou demais atividades do
Seminário, por favor entre em contato através do e-mail:
envelhecimentosocial@gmail.com
E até o Seminário!!

Comissão Organizadora
Revalino Antonio de Freitas (FCS/UFG – Coordenador)
Carlos Eduardo Henning (FCS/UFG)
Marta Rovery de Souza (IPTSP/UFG)
Ana Raquel Aires Ribeiro Fernandes (FCS/UFG)
Adriane Geralda Alves do Nascimento Cezar (PPGS-FCS/UFG)
Danilo Herbert Queiroz Martins (PPGS-FCS/UFG)
Fabiani da Costa Cavalcante (PPGS-FCS/UFG)
Fleide Wiliam Rodrigues Alves (PPGS-FCS/UFG)
Joelena de Jesus Mendes (PPGS-FCS/UFG)
Leila Silva de Moura (PPGS-FCS/UFG)
Leonardo César Pereira (PPGS-FCS/UFG)
Luciene Correa de Oliveira Santos Luz (PPGS-FCS/UFG)
Marco Aurélio Pedroso de Melo (PPGS-FCS/UFG)
Reycilane Carvalho Chadud (PPGS-FCS/UFG)

