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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
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Programa de Pós-Graduação em Ciência Política/Faculdade de Ciências Sociais/UFG; 
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UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS – PUC GOIÁS 
Instituto Dom Fernando / Pontifícia Universidade Católica de Goiás; 
 
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 
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COMISSÃO ORGANIZADORA 
 
Revalino Freitas/FCS-UFG, Flávio Sofiati/FCS-UFG, Heloisa Dias Bezerra/FCS-UFG, Sandra 
Oliveira/FCS-UFG, Lourival Rodrigues/CAJU, Elizabete Bicalho/IDF-PUC-GO, Sonia Santos/IDF-PUC-
GO,  Danusia Arantes/UEG, Dudu Oliveira/UEG, Emerson Sill/UEG 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PROGRAMAÇÃO 
 
 
DIA 08/11  Auditório da Faculdade de Ciências Sociais/FCSUFG 
 
08h – Atividade lúdica (Performance organizada pela CAJU‐Casa da Juventude) 
08:30h Saudação da organização e parceiros convidados 
Coordenação: Prof. Revalino Freitas / UFG 
 
09:30h –  Conferência de abertura: Culturas juvenis no mundo contemporâneo 
Prof. José Machado Pais /Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa 
 
14h – Mesaredonda: Protagonismo juvenil e subjetividade 
Coordenação: Valterci Vieira/PUC 

• Álvaro Anacleto (Juventude do MST) 
• Profa. Ana Karina Brenner/UERJ 
• Profa. Rosane Castilho/UEG 
• Prof. Renato Sousa Almeida/CAJU/PUC 

 
18:30h – Noite cultural: Lançamento de livros, filmes, exposições 
Organização Livraria UFG ‐ Prof. Henrique Bezerra de Araújo 
 
 
 
DIA 09/11  Auditório  da Faculdade de Ciências Sociais/FCSUFG 
 
08h – Atividade Lúdica  (Performance organizada pela PUC GOIÁS) 
08:30 – Lançamento do projeto de Criação do Observatório Juventudes na Contemporaneidade 
 
09:30h – Mesaredonda: Políticas públicas e cidadania 
Coordenação: Dudú Oliveira/UEG 

• Rebeca Ribas/CONJUVE  
• Marcelo Lemos/CAJU 
• Profa. Paola Novaes Ramos/UnB 
• Profa. Regina Novaes/UFRJ 

 
14h – Apresentações e debates nos GTs (salas da Faculdade de Ciências Sociais) 
GT01: Culturas juvenis e espaços sociais 
GT02: Juventude, direitos humanos e conflitos 
GT03: Juventude, educação e escola 
GT04: Religiosidades juvenis e práticas do simbólico 
GT05: Juventude, trabalho e emprego 
GT06: Juventude, participação política e cidadania 
GT07: Juventudes, mídia, tecnologias e novas sociabilidades 
 
17h – Visita coletiva guiada aos posteres dos estudantes de graduação (Pátio da FCSUFG) 
 
18:30h – Mesa de Encerramento: projeção de filme e debate sobre movimento cultural jovem 
Coordenação: Sandra Oliveira/UFG  

• Claudio Roberto dos Santos/UFG 
• Ronan Marcelino/PUC‐GO 
• Marcos Torres/UEG 

 
 



 
 
GRUPOS DE TRABALHO 
 
GT01 – Culturas juvenis e espaços sociais 
Coordenadores: Carmem Lucia Teixeira/CAJU e Aldimar Duarte PUC GO 
Comentadores: Claudia Valente/PUC-GO e Edna Teixeira/UFG  
 
Ementa: A juventude e suas formas de participar em diferentes espaços sociais; sociabilidades desta 
geração; cultura juvenil em suas diferentes possibilidades; manifestações juvenis, resistência, adesão e 
territorialidade,  na contemporaneidade. 
 
 
GT02 – Juventude, direitos humanos e conflitos 
Coordenadores: Telma Ferreira/UFG e Dijaci Oliveira/UFG  
Comentadores: Breitner Tavares (UFAL)  e Fabio Fazzion/ALEGO  
 
Ementa: A juventude está na pauta das preocupações das políticas públicas, mas os indicadores demonstram 
que se trata de um grupo vulnerável e com poucas perspectivas sociais. Tal situação tem ampliado a 
complexidade dos discursos e representações sobre a juventude marcados por afirmações ambíguas em que 
ora a juventude representa o futuro, a criatividade e a energia vital da sociedade, noutra, a falta de rumo, a 
desorientação e mesmo a tragédia social. Nesse contexto surgem diversos debates:  a necessidade de 
construção dos direitos da juventude, de refletir sobre os conflitos e práticas de violências, a vulnerabilidade 
social, a perspectivas de vida e o protagonismo. Neste GT se pretende desenvolver uma reflexão a partir de 
trabalhos de pesquisa que problematizem as questões referentes aos direitos humanos, políticas ligadas à 
segurança pública, a análise do sistema de justiça criminal e a violência contra infância e juventude, entre 
eles, o abuso e a exploração sexual comercial. 
 
 
GT03 – Juventude, educação e escola 
Coordenadores: Maria Aurora Neta/CAJU e Ricardo Barbosa de Lima/UFG  
Comentadores: Danilo Rabelo/Cepae e Sebastião Donizete Carvalho (SEDUC/CEE) 
 
Ementa: Juventude e educação. A escola como espaço de aprendizagem e de socialização juvenil. A relação 
professor/aluno em sala de aula. Os/as jovens a escola e o ensino. A educação como processo de construção 
do sujeito jovem. Juventude, escola e formação para os direitos humanos. O Plano Nacional de Educação em 
Direitos Humanos e os desafios para implementação das Diretrizes Nacionais de Educação em Direitos 
Humanos. 
 
 
GT04 – Religiosidades juvenis e práticas do simbólico 
Coordenadores: Rezende Bruno Avelar/UFG e Vanildes Gonçalves dos Santos/UCB-DF 
Comentadores: Carolina Teles/PUC-GO 
 
Ementa: Serão acolhidos trabalhos que discutem: (1) questões relativas às religiosidades juvenis e práticas 
do simbólico no cenário social contemporâneo; (2) a adesão da juventude a manifestações de fé em 
diferentes credos e denominações; (3) o significado do crescimento do movimento religioso que tem atraído 
parcelas significativas da juventude; (4) a efervescência do movimento pentecostal e a capacidade de atrair 
multidões juvenis para rituais vibrantes versus as formas tradicionais de devoções; (5) as condições sociais 
dos jovens que buscam pelo sagrado ou que se refugiam no universo religioso; (6) e os discursos oficiais de 
instituições religiosas sobre juventude. 
 
 



 
 
 
GT05 – Juventude, trabalho e emprego 
Coordenadores: Cleito Pereira/UFG e Nildo Viana/UFG  
Comentadores: Tânia Tosta/UFG e Renato Dias Souza/UEG 
 
Ementa: O GT tem como objetivo possibilitar a discussão acerca das constantes mudanças no mundo do 
trabalho, implementadas a partir da introdução de novas tecnologias e de novas formas organizacionais, 
relacionando-as à juventude e suas formas de inserção no mercado de trabalho e no emprego. Nesse sentido, 
a precarização das relações de trabalho, a subcontratação, a informalidade, a terceirização, a qualificação 
profissional, o desemprego, a discriminação racial e sexual, dentre outras, compõem a realidade atual da 
juventude na sociedade capitalista. 
 
 
GT06 – Juventude, participação política e cidadania 
Coordenadores: Camilo Braz/UFG e Franck Tavares/UFG 
Comentadores: Eliane Gonçalves/UFG e Flávio Barbosa/UEG 
 
Ementa: Participação juvenil em movimentos sociais, tais como os movimentos feminista, negro, LGBT, 
operário e marchas dos indignados; organizações do movimento estudantil e militância jovem em instâncias 
partidárias; movimentos jovens internacionais, como 15-M, 15-0, Occupy e ativismo jovem na Primavera 
Árabe; mobilizações de jovens em políticas da diferença, tais como as de gênero, raciais ou sexuais, bem 
como suas intersecções; atuação juvenil em formas contemporâneas de manifestação política, tais como 
ciber-ativismo ou ativismo na internet (participação em redes sociais, abaixo-assinados virtuais, listas de 
discussão etc.);  performances artísticas (arte feminista, arte queer, arte corporal, movimento Hip Hop, etc.); 
protestos ou mobilizações de rua (Parada LGBT, Marcha das Vadias, flash mobs, ocupações de reitorias, etc) 
e atuação ou protagonismo jovem em movimentos de ação direta, como fábricas ocupadas e ocupações rurais 
ou urbanas. 
 
 
GT07 – Juventudes, mídia, tecnologias e novas sociabilidades. 
Coordenadores: Carlos Santander/UFG e Gardene Leão/UFG 
Comentadores: Carolina Goos/FASAM e Joana Peixoto/PUC-GO  
 
Ementa: Juventudes e as linguagens midiáticas na formação de sociabilidades. As múltiplas formas de 
organização juvenil em interface com as novas tecnologias comunicacionais. Grupos juvenis e estilos 
culturais: as relações consumo midiático. Leitura crítica da mídia e seus discursos sobre os jovens. 
Convergência midiática: o uso das novas tecnologias e as multiplataformas comunicacionais. 
 
 
 
 
Informações e inscrições: http://eventos.ufg.br/sijuc 
 
Outras informações: seminariojuventudes@gmail.com 
 
Tel: 3521-1100 ou 3521-1128 (Secretaria do evento, Faculdade de Ciências Sociais/UFG)  
 
 


