
  
 
 

III 

Coloquio 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 Repressão 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/
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Quarta Circular
 

PRORROGAÇÃ0 PARA COMUNICAÇÕES EM MESAS GERAIS

Ampliou-se  o  prazo  para  o  envio  dos  textos  completos  das
comunicações das mesas gerais até o dia 15 de março de 2019.

Após essa data não serão mais aceitas comunicações.

Normas de envio:
- 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.

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

INFORMAÇÃO SOBRE 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.

Normas de envio:
- 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
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legenda: ACEITO / NÃO ACEITO A PUBLICAÇÃO EM ANAIS.

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

O prazo para enviar os textos completos das apresentações nos
painéis será 1º de abril de 2019.

INSCRIÇÕES

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

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

Ouvintes: 
400 $ (pesos argentinos)

Estudantes de universidades nacionais: 
Isentos

INFORMAÇÕES ÚTEIS 

1) Como chegar à Rosario (http://app.rosarioturismo.com/web/)  

- Avião
O Aeroporto Internacional de Rosário está localizado no bairro Fisherton, a
13 km do centro da cidade, direção oeste. É possível chegar a ele de carro,
táxi, remis ou ônibus. 
Web: http://www.aeropuertorosario.com

De e para o Aeroporto
De carro 
Para ir do centro de Rosário ao aeroporto o mais simples é pegar a Rua
Córdoba, que depois se torna Avenida Eva Perón, e continuar por ela até
pegar a Estrada Nacional Nº 9 (Ruta Nacional Nº 9). Desça na primeira saída
à direita, na Avenida Jorge Newbery, e a poucos metros à esquerda está o
aeroporto. Outra forma de acesso é pegando a Avenida Circunvalación até
chegar  à  interseção  com  a  Avenida  Jorge  Newbery.  Continue  por  essa
avenida até a rotatória que dá acesso ao aeroporto.

Transporte público (Linha 115 Aeroporto)
A maneira mais econômica para ir do aeroporto ao centro é pegar a linha
115 Aeroporto na porta principal do aeroporto. Esse ônibus chega ao centro
em 45 minutos e o caminho passa pela Rodoviária e por distintos de pontos
de interesse da cidade. A mesma linha faz o percurso inverso, do centro ao
aeroporto. Consulte os pontos de parada da linha 115 Aeroporto.
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O valor da passagem deve ser pago com o cartão MOVI ou com moedas
diretamente no ônibus. O cartão pode ser adquirido no quiosque de revistas
e doces dentro do aeroporto, e nele também é possível carregar o saldo. 

Aeromovi 
É um sistema de transporte que une o aeroporto e o centro de Rosário em
apenas 40 minutos. Com três pontos de parada (no cruzamento entre Santa
Fé e Dorrego, na Rodoviária e no aeroporto), é mais rápido que o transporte
urbano.
É uma opção intermediária entre o transporte público e o táxi ou remis, com
unidades para 31 passageiros e com bagageiro.
A  passagem  custa  $90  e  pode  ser  comprada  pela  Internet:
http://www.aeromovi.com.ar/. Possui 11 serviços diários que saem a cada
duas horas, entre às 06:42hs e 00:42hs. 

Táxi ou remises (veículos particulares)
Ao  sair  da  zona  de  desembarques  nacional  e  internacional  é  possível
consultar sobre os serviços de remises autorizados. O preço da viagem varia
de  acordo  com  a  zona  de  destino  e  pode  ser  consultado  em:
http://www.aeropuertorosario.com/traslados  .  
O táxi é outra forma de traslado de e para o aeroporto. 

Shuttle
Existe também a possibilidade de coordenar o traslado em um micro-ônibus
ou trafic de e para o aeroporto.

- Ônibus
A  Rodoviária  está  localizada  a  menos  de  2km  do  centro  comercial  de
Rosário. Ela é acessível a partir de qualquer ponto da cidade pela rede de
transporte  público.  Nela  é possível  se  conectar  com numerosos  destinos
nacionais e internacionais.
Na Rodoviária há um centro de informação turística onde pode-se conseguir
assessoramento e informação útil.  
Web: http://www.terminalrosario.gob.ar/

- Trem
A cidade possui duas estações de trem: Rosário Norte e Rosário Sul. Existem
serviços  que  conectam Rosário  com Buenos  Aires,  Córdoba  e  Tucumán,
entre outros destinos. 

- Carro
A cidade está conectada com o restante da província e do país através de
uma vasta rede de comunicações terrestres. 

2) Hospedagem

Existe uma ampla oferta de hospedagem, hotéis e albergues disponíveis,
que  podem  ser  consultados  na  página  online  do  Ente  Turístico  Rosario
(http://app.rosarioturismo.com/web/), ou em páginas como o booking.com,
airbnb.com, hotéis.com, etc.

3) A Faculdade de Humanidades e Artes
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Está  localizada  em pleno  centro  da  cidade,  a  poucos  metros  da  rua de
pedestre Córdoba, com entrada pela Rua Entre Ríos 758 (edifício principal) e
pela Corrientes 745.
Existem numerosas linhas de transporte público que comunicam as diversas
zonas da cidade com a faculdade.
Telefone: +54 (0341) 4802670 (71 a 79). Web: https://fhumyar.unr.edu.ar/

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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