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Colóquio Internacional sobre Violência Política no
Século XX

IV Jornadas de Trabalho da Rede de Estudos sobre
Repressão e Violência Política (RER)

Rosário, 24 a 26 de abril de 2019
 

Organizam: Rede de Estudos sobre Represão e Violência Política (RER) -
Rede Internacional sobre Violência Política (International Network of Political
Violence) 
 
Em associação com: Núcleo de Estudos Contemporâneos / Universidade
Federal  Fluminense  (NEC/UFF)  –  Instituto  de  História  Contemporânea  /
Universidade  Nova  de  Lisboa  (IHC-NOVA/FCSH)  –  Centre  d’Estudis  sobre
Dictadures i Democràcies / Universitat Autònoma de Barcelona (CEDID/UAB)
 
Patrocinam:  Escola  de  História,  Faculdade  de  Humanidades  e  Artes,
Universidade Nacional de Rosário – ISHIR / CONICET 
  

Lugar de realização: 
Faculdade de Humanidades e Artes, Universidade Nacional de Rosário
Entre Ríos 758, 2000 Rosário, Argentina

Wordpress: https://coloquioviolenciapolitica.wordpress.com/

Terceira Circular
 
Comunicações:

Informamos que a data de apresentação dos textos completos das

https://coloquioviolenciapolitica.wordpress.com/


comunicações aceitas será 1º de março de 2019, de acordo com as
seguintes normas:

- no começo do texto deve constar: título da comunicação, autor/a, filiação
institucional, e-mail.

- resumo da comunicação (até 200 palavras) e 4 palavras chave.

-  as  comunicações  não  podem  ultrapassar  50.000  caracteres  com
espaço, incluindo notas e bibliografia. 

- normas de apresentação: TNR 12, espaçamento 1.5, margens normais. 

- o sistema de citação será nota de rodapé, estilo Chicago.

- é necessário indicar aceite ou não da publicação em anais, com a seguinte
legenda: ACEITO / NÃO ACEITO A PUBLICAÇÃO EM ANAIS.

- serão aceitos textos em espanhol ou português.

- deverão ser enviadas por e-mail a: coloquioviolenciapolitica@gmail.com

Painéis:

A lista dos painéis aceitos pode ser consultada no wordpress do
evento: https://coloquioviolenciapolitica.wordpress.com/

O prazo para o envio dos textos completos das apresentações nos
painéis é 1º de abril de 2019, de acordo com as seguintes normas:

- no começo do texto deve constar: título da comunicação, autor/a, filiação
institucional, e-mail.

- resumo da comunicação (até 200 palavras) e 4 palavras chave.

-  as  comunicações  não  podem  ultrapassar  50.000  caracteres  com
espaço, incluindo notas e bibliografia. 

- normas de apresentação: TNR 12, espaçamento 1.5, margens normais. 

- o sistema de citação será nota de rodapé, estilo Chicago.

- é necessário indicar aceite ou não da publicação em anais, com a seguinte
legenda: ACEITO / NÃO ACEITO A PUBLICAÇÃO EM ANAIS.

- serão aceitos textos em espanhol ou português.

- deverão ser enviadas por e-mail a: coloquioviolenciapolitica@gmail.com
Inscrições:

Serão realizadas nos dias do evento. Até o momento, não há previsão de
habilitar um sistema de pagamento online. 

Participantes:
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Expositores argentinos: 800 $ (pesos argentinos) 
Expositores estrangeiros: 30 U$S (dólares)

Ouvintes: 
400 $ (pesos argentinos)

Estudantes de universidades nacionais: 
Isentos

Como chegar à Rosário / Hospedagem 

Informações na próxima circular

Informações e consultas: coloquioviolenciapolitica@gmail.com

Wordpress: https://coloquioviolenciapolitica.wordpress.com/

Comitê Organizador:  
Gabriela Águila - Pau Casanellas - Janaina Cordeiro - Ana Sofía Ferreira - 
Santiago Garaño - João Madeira - Lívia Magalhães - Pablo Scatizza - Renata 
Schittino 
 
Comitê Científico:  
Daniel  Aãrao  Reis  (Universidade  Federal  Fluminense)  -  Luciano  Alonso
(CESIL / Universidad Nacional del Litoral) – Ernesto Bohoslavsky (Universidad
Nacional  de  General  Sarmiento  /  CONICET)  -  Pilar  Calveiro  (Universidad
Autónoma  de  la  Ciudad  de  México)  –  Norberto  Ferreras  (Universidade
Federal Fluminense) - Marina Franco (Universidad Nacional de San Martín /
CONICET)  -  François  Godicheau  (Université  Toulouse  2  -  Jean  Jaurès)  -
Gutmaro Gómez Bravo (Universidad Complutense de Madrid) – Manuel Loff
(IHC / Universidade Nova de Lisboa) - Daniel Lvovich (Universidad Nacional
de  General  Sarmiento  /  CONICET)  -  Martí  Marín  (CEDID  / Universitat
Autònoma de Barcelona)  –  Fernando Rosas  (IHC /  Universidade Nova de
Lisboa)  –  Verónica  Valdivia  Ortiz  de  Zárate  (Universidad  de  Santiago  de
Chile) - Mercedes Yusta (Université Paris 8) 
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