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O Colóquio Internacional: “Interculturalidade, comunicação e 

migrações transnacionais: fronteiras, políticas e cidadania”, a ser 

realizado do 16 a 20 de outubro de 2017 no campus Praia Vermelha 

da UFRJ, no quadro da edição conjunta IX Fórum de Migrações / 

MIGRATIC 2017, é fruto de uma iniciativa colaborativa e em rede 

empreendida por pesquisadores do Brasil, França, Canadá, Argentina, 

Espanha, Estados-Unidos, Uruguai, Chile, Equador e Martinica.  

O evento tem como objetivo reunir pesquisadores e especialistas de 

vários países para debater a questão migratória em sua conjugação 

com o campo da comunicação social, das teorias da cultura, dos 

estudos fronteiriços e no marco de noções como política, democracia 

e cidadania.  

Além de se propor a examinar a trajetória  dos estudos migratórios 

no mundo e a debater experiências específicas desenvolvidas em 

diferentes países, o encontro ambiciona elaborar uma reflexão 

conjunta - a partir de distintos cenários e perspectivas - sobre os 

significados da interculturalidade no contexto migratório 

transnacional, a relevância da comunicação (tanto em sua natureza 

social e subjetiva como em sua configuração tecnológica) para a 

autonomização das populações migrantes, a necessidade de edificar 

pontes simbólicas em vezes de muros físicos e mentais,  e a urgência 

de reintegrar, na teoria das migrações humanas, os princípios de 

democracia e das cidadanias social, política, intercultural e global. 

É, justamente, a partir desta premissa que convidamos os estudiosos 

e pesquisadores interessados em participar deste encontro a enviar 

suas propostas até o 31 de agosto. 

 

Modalidades de participação 

 



 Colóquio: O encontro é destinado a especialistas, professores 

e pesquisadores doutores.  

A proposta deve conter:  

- Título da comunicação; 

- Resumo: em torno de 300 palavras; 

- 05 Palavras-chave; 

- Texto completo da comunicação: de 12 a 15 páginas; 

- Bibliografia;  

- A comunicação deve ser redigida em uma das 04 línguas do 

simpósio: português, espanhol, francês ou inglês; 

- O título, resumo e palavras-chave devem ser traduzidos ao inglês; 

- Em caso de escolha do inglês como idioma de redação da 

comunicação, o título, resumo e palavras-chave devem ser traduzidos 

ao português; 

- Os textos e referências devem seguir as normas internacionais 

APA; 

- Nome(s) do(s) autor(es); 

- Titulação; 

- Instituição;  

- Email de contato.  

 

 Simpósio: O encontro é destinado aos pós-graduandos de 

todas as áreas, cuja pesquisa, em curso ou já finalizada, tem a 

questão migratória como objeto central de estudo.  

A proposta deve conter: 

- Título da comunicação; 

- Resumo expandido: em torno de 1.500 palavras; 

- Bibliografia; 

- O resumo deve ser redigido em uma das 04 línguas do simpósio: 

português, espanhol, francês ou inglês; 

- 05 Palavras-chave; 



- O título e palavras-chave devem ser traduzidos ao inglês; 

- Em caso de escolha do inglês como idioma de redação do resumo 

expandido, o título e palavras-chave devem ser traduzidos ao 

português;  

- O texto e as referencias bibliográficas devem seguir as normas 

internacionais APA; 

- Nome(s) do(s) autor(es); 

- Titulação; 

- Instituição;  

- Email de contato.  

 

Envie sua proposta para: forumigra@gmail.com 
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