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Apresentação: 
 
O Núcleo Interdisciplinar de Estudos Migratórios, fundado em 2000, vem ao 
longo dos anos se tornando referência para aqueles envolvidos no tema da 
migração que reconhecem a importância da perspectiva interdisciplinar. Sediado 
no Rio de Janeiro, centraliza uma rede, no Brasil e no mundo, de pesquisadores, 
estudantes, professores, ativistas e interessados no tema. 
 
Após realizar seminários em 2002, 2005 e 2008, o NIEM organizará, de 9 a 11 
de novembro de 2011, o seu IV Seminário, colocando em questão os dilemas 
não só da trajetória dos migrantes, entre tomadas de decisão, dificuldades e 
restrições, mas também dos que pesquisam essa realidade e dos que se 
posicionam em defesa dos seus direitos.  
 
Entre os diversos focos de interesse presentes no seminário, estão as políticas 
migratórias, as formas de violência contra o migrante, as visões criminalizantes 
da migração e as diversas dimensões da integração social nas sociedades de 
acolhida. Estes serão temas de debate nas mesas redondas, que contarão com 
expositores convidados.   
 
Simultaneamente, o NIEM convida para a submissão de propostas de trabalhos 
para sessões temáticas que explorarão: 1. os processos migratórios em sua 
relação com a constituição e transformação das relações de trabalho ao longo 
da história e no momento atual; 2. as relações entre migrações, identidade e 
processos ligados à subjetividade. 
 
As exposições de trabalhos científicos serão complementadas pela exibição e 
debate de filmes que tratam da temática da migração e dos migrantes.  
 



O IV Seminário do NIEM – “Caminhos da Migração: Decisões e Tensões” tem 
a finalidade de oferecer aos alunos de graduação e pós-graduação a 
oportunidade de aprofundar conhecimentos sobre temas relevantes relativos às 
questões migratórias, bem como sobre as questões dos refugiados, deslocados, 
estrangeiros, a prática política histórica e atual sobre as migrações e seus 
principais atores. Pretende-se proporcionar um debate multifacetado sobre 
esses temas, com uma interação no contexto da pesquisa e produção 
acadêmica, assim como na discussão política sobre a realidade social 
internacional e brasileira. 
 
   
Comissão Científica 
 
Ademir Pacelli Ferreira (UERJ) 
Bianka Pires André (UENF) 
Giralda Seyferth (UFRJ)  
Helion Póvoa Neto (UFRJ) 
Isabela Cabral Félix de Sousa (UFRJ)  
Joana Bahia (UERJ) 
Luciana Corrêa do Lago (UFRJ)  
Luciano Ximenes Aragão (PUC-Rio) 
Maria Regina Petrus (UFRJ)  
Mariana Recena Aydos (UFRJ)  
Miriam de Oliveira Santos (UFRRJ) 
Patrícia Reinheimer (UFRRJ)  
Rogério Haesbaert (UFF) 
 
 



Programação 
 
09/11 - Manhã 
Credenciamento: 8:00 às 9:00 (auditório 91) 
Mesa de Abertura: 9:00 às 10:30 
Sessões Temáticas (ST) 1 e 2: 10:30 às 12:00 (simultâneas) 
 
Sessão Temática 1: Migração e Trabalho 
Sessão Temática 2: Migração, Processos Subjetivos e Identidades 
 
09/11 - Tarde 
Apresentação dos pôsteres: 13:30 às 14:00 (os pôsteres ficarão expostos 
durante o evento) 
Mesa Redonda - Políticas Migratórias: 14:00 às 16:00 

Exibição de filme seguida de debate: 16:30 às 18:30 
 
 
10/11 - Manhã 

ST1 e ST2: 9:30 às 10:30 (simultâneas) 
ST1 e ST2: 10:45 às 12:30 (simultâneas) 
 
Sessão Temática 1: Migração e Trabalho 
Sessão Temática 2: Migração, Processos Subjetivos e Identidades 
 
10/11 - Tarde 
Apresentação dos pôsteres: 13:30 às 14:00  
Mesa Redonda - Tráfico de Pessoas e Criminalização da Migração: 14:00 às 
16:00 
Exibição de filme seguida de debate: 16:30 às 18:30 
 
 
11/11 - Manhã 

ST1 e ST2: 9:30 às 10:30 (simultâneas) 
ST1 e ST2: 10:45 às 12:30 (simultâneas) 
 
Sessão Temática 1: Migração e Trabalho 
Sessão Temática 2: Migração, Processos Subjetivos e Identidades 
 
11/11 - Tarde 
Avaliação dos pôsteres: 13:30 às 14:30  
Mesa Redonda – Migração e Integração Social: 14:30 às 16:30 
Encerramento: 16:30 
 
 



Inscrição e submissão de trabalhos:  
 
Inscrições e taxas através do CEPUERJ: www.cepuerj.uerj.br 
Estudantes de graduação: R$ 30,00 
Outros: R$ 50,00 
 
Envio de trabalhos: ivseminarioniem@gmail.com 
 
Prazo para o envio de resumos para sessões temáticas e pôsteres: de 
01/09/2011 a 28/09/2011 
Comunicação de aceite dos trabalhos: até 10/10/2011 
Envio dos trabalhos completos das sessões temáticas: até 30/10/2011 

 
Observação: Os trabalhos podem ser apresentados sob a forma de pôster ou 
exposição oral. Alunos de graduação poderão enviar trabalhos apenas sob a 
forma de pôster. 
 
Resumos dos trabalhos para as apresentações orais (sessões temáticas) e 
pôsteres: até 15 linhas. 
 
Os resumos devem conter: título, autores, palavras-chave, objetivo, metodologia 
e conclusão. 
 
 
Formatação dos trabalhos completos 
 

- Pôster 
Dimensões: 1,00m x 1,20m 
Identificação do pôster com: título do trabalho, autores e instituição. 
Organização da seqüência de dados da seguinte forma: título, autores, palavras-
chave, objetivo, metodologia, conclusão e bibliografia. 
Informação quanto à agência de fomento, bolsa, auxílio financeiro (se for o caso) 
e se o trabalho já foi apresentado em outro evento. 
 
- Exposição Oral 
Folha de rosto contendo: título do trabalho e autores 
Número de laudas: 10 a 20 (incluindo bibliografia) 
Formatação: espaçamento 1,5; fonte 12 (Times New Roman ou Arial); margens 
2,5cm. 
 
 
 

SOLICITAMOS DIVULGAÇÃO JUNTO A POSSÍVEIS INTERESSADOS 
 

http://www.cepuerj.uerj.br/
mailto:ivseminarioniem@gmail.com

