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1. FUNDAMENTAÇÃO: 

Temos o prazer de estender o convite para a 6º Reunião Latinoamericana de Análise de Redes 

Sociais, a ser realizada na cidade de Mendoza, nos dias 11, 12 e 13 de setembro de 2019. A 

organização do evento estará a cargo dos membros do Grupo ARSCuyo, no marco do Centro de 

Estudios Trasandinos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCUYO; do CIUDA 

(Consejo de Investigaciones de la Universidad del Aconcagua) e do INCIHUSA-CONICET 

(Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales - Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas) e da Asociación Latinoamericana de Análisis de Redes Sociales -

ALARS. 

Com o compromisso assumido nas reuniões anteriores de continuar compartilhando 

conhecimentos e experiências com aqueles que trabalham na área das redes sociais desde 

diferentes disciplinas e âmbitos de aplicação, e considerando o crescimento no campo científico 

através do ALARS propomos uma Reunião para ver a problemática da Circulação, Poder e 

Sociedade no contexto neoliberal. 

A Análise de Redes Sociais (ARS) tem um amplo potencial para oferecer novas perguntas, novas 



 

 

respostas e novas práticas. O ARS oferece um marco teórico amplo e profundo e envolve 

metodologias emergentes que abrem novas possibilidades de análises na pesquisa, em geral. 

Estudos com essa abordagem estão se tornando mais numerosos e não estão restritos a certas 

disciplinas, e sim usados em várias áreas do conhecimento. 

Nesta ocasião, várias sessões foram propostas onde os participantes podem apresentar, debater e 

compartilhar seus trabalhos e preocupações atuais. Os eixos desta edição do RLARS são: 

1. ARS e processos de circulação;  

2. ARS e análise do poder e 

3. ARS e análise da sociedade atual.  

Além disso, serão realizados workshops com a presença de especialistas de ampla experiência 

internacional na aplicação de software e modalidade de intervenção ARS. Deve-se acrescentar 

que o modo de apresentação será expositivo e formativo. Quanto à exposição será através de um 

simpósio único, sem mesas paralelas e conferências centrais de pesquisadores nacionais e 

estrangeiros. 

2. DINÂMICA DE TRABALHO: 

A modalidade que propomos para o presente encontro busca resgatar os debates que surgem 

nele. Por este motivo, solicitamos a apresentação de um resumo estendido antes da reunião assim 

como a apresentação completa após a publicação. 

Desta forma, os participantes enviarão seus trabalhos enriquecidas com as discussões da reunião, 

no prazo de 30 dias após a reunião acadêmica. 

A partir da apresentação dos trabalhos, procederemos à edição de um livro bilíngüe, que será 

publicado em abril de 2020. Espera-se incluir nele uma seção de pôster. 

 

3. DATAS  IMPORTÂNTES:  

 Submissão de resumos de trabalhos e banners: 31 de julho de 2019. 

 Lista dos resumos aprovados: 15 de agosto de 2019. 

 Realização da 6º RLARS: 11 a 13 de setembro de 2019. 

 Submissão de trabalhos e banners: 15 de outubro de 2019. 

 Lista de trabalhos que participarão do livro: 15 de dezembro de 2019. 

 Publicação do livro: março de 2020. 

 



 

 

4. NORMAS PARA A ELABORAÇÃO DE RESUMOS ESTENDIDOS. 

Serão necessarios resumos tanto para as apresentações como para os banners. 

1. Textos e apresentações orais podem ser em espanhol ou português.  

2. Serão somente recebidos trabalhos inéditos, não apresentados em outros congressos ou 

em revistas.  

3. O resumo deve possuir os seguintes dados: Eixo a ser apresentado (ver fundamentação), 

Título, Nome e sobrenome do autor/res; Correio eletrônico; Filiação Institucional; três ou 

cinco palavras-chave. 

4. O resumo deve ter no máximo 800 palavras, incluindo: Objetivos/hipóteses; 

Fundamentação; Metodologia; Resultados; Discussão e/ou conclusões. Referências 

bibliográficas não serão contadas dentro do limite de palavras. 

5. O prazo para envio é 31 de julho de 2019. Deverá ser enviado para: 

sextarlars@gmail.com 

6. O modelo para formulação do resumo expandido está no site: 

https://www.aacademica.org/vi.rlars 

 

5. TARIFAS: 

Na terceira circular vamos enviar as tarifas.  

Lamentavelmente, o Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas - 

CONICET - decidiu não financiar reuniões científicas em 2019. 

Por isso será necessario reorganizar algumas atividades.  

 

 

 

Atenciosamente. 

Comitê Organizador. 

 

Dúvidas/perguntas: sextarlars@gmail.com 
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