7º Encontro Latino-Americano de Análise de
Redes Sociais
Análise de rede em um contexto pandêmico
15 AL 19 DE NOVEMBRO DE 2021 – SAN SALVADOR DE JUJUY, ARGENTINA.

Universidad Nacional de Jujuy - Provincia de Jujuy (Argentina)

Primeira Circular
Convidamos o 7º Encontro Latino-Americano de Análise de Redes Sociais a se realizar
virtualmente na cidade de San Salvador de Jujuy (Argentina), de 15 a 19 de novembro de 2021.
Nesta ocasião, a organização do encontro estará a cargo do Instituto de Investigaciones en
Ciencias Sociales y Humanidades, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales-UNJu e da
Associação Latino-Americana de Análise de Redes Sociais -ALARS.
Atentos ao momento excepcional que nossa espécie vive em escala planetária, decidimos
concentrar esforços em um encontro que trate e contribua com perspectivas da ARS para o
desenvolvimento de vários aspectos da pandemia global, sem descurar outras contribuições e
interesses. Acreditamos que a ARS, tanto na sua vertente de gestor de hipóteses, como na de
metodologia analítica, propõe uma mudança epistêmica que permite novos questionamentos
e, também, gera novas possibilidades de respostas, aproximando e articulando diversos
campos disciplinares através de um enquadramento enriquecedor e aberto à exploração.
O encontro que propomos será organizado em mesas temáticas (simpósios), conferências e
workshops sobre os quais relataremos em circulares posteriores. Todos os trabalhos
apresentados nestas mesas serão avaliados e selecionados por nosso comitê científico. Quem
desejar, também pode enviar os trabalhos completos para serem avaliados e publicados como
artigos em dossiê especial da Revista Awari, (não como anais de congressos), órgão de nossa
Associação.
Os eixos temáticos sobre os quais poderão ser propostas tabelas e que serão coordenados por
comentadores, serão os seguintes:
●
●
●
●
●
●

Estratégias de coleta de dados para redes pessoais e sociocêntricas
Saúde, COVID-19 e redes
Capital Social e ARS
ARS e problemas ambientais
ARS e políticas públicas
Teoria, Aplicação de ARS e Métodos Mistos: desafios teóricos e metodológicos

Cada uma das mesas receberá para sua seleção os resumos das apresentações propostas. Os
trabalhos selecionados serão apresentados virtualmente simultaneamente. Cada proposta de
mesa deve ser acompanhada de 3 apresentações possíveis.
As propostas de tabelas temáticas devem ser enviadas por email para viirlars@gmail.com. A
proposta deve indicar o eixo em que a tabela está enquadrada, dois coordenadores, um
resumo de 300 palavras e os títulos e autores das três apresentações sugeridas.
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Datas importantes:
• Chamada para envio de propostas de quadros temáticos: 1 a 20 de junho de 2021.
• Notificação de aceitação de propostas de mesas temáticas: 21 a 25 de junho de 2021.
• Chamada para submissão de resumos de artigos: 1 a 25 de julho de 2021.
• Notificação de aceitação de resumos: 26 de julho a 3 de agosto de 2021.
• Envio de artigos completos para publicação no Awari: 15 de outubro de 2021.

Informação adicional:
Os artigos completos, cujos resumos tenham sido aceitos, podem ser publicados como artigo
na revista Awari se enviados antes de 15 de outubro de 2021 seguindo as instruções da revista:
https://ojs.sites.ufsc.br/index.php/awari/index

Comitê Organizador
Juan Pablo Ferreiro (CONICET-UNJu, Argentina): Presidente de la VII RLARS
Federico Fernandez (CONICET-UNJu, Argentina)
Vicente Espinoza (COES, Chile)
Alejandro Paredes (CONICET-UNCuyo, Argentina)
Julián Cueto (UNLP, Argentina)

Comissão Diretora ALARS
Presidenta: Dra. Laura Teves (LINEA-UNLP)
Vice-presidente: Dr. Héctor Alejandro Paredes (UNCuyo-CONICET)
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