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Segunda circular 

 

Caros colegas, 

As sessões de apresentação dos trabalhos do 7º RLARS foram divididas em seis mesas 

temáticas organizadas de forma a facilitar a presença de todos os participantes do encontro. 

A sua dinâmica expositiva será a de um simpósio único, sem mesas paralelas, pelo que 

evitaremos sessões múltiplas. Essas tabelas são: 

 

1 - Análise de redes sociais e análise territorial: experiências, métodos e desafios (coords. P. 

De Grande, J. Suasnabar) 

2 - Intervenções no campo da saúde em um código em rede: desafios no marco da 

pandemia COVID-19 (coords. J.J. Vera e R. S. Alvarez) 

3 - Modelos estatísticos de análise de redes sociais: Avanços e aplicações. (coords. 

A. Espinosa-Rada, F. Ortiz, S. Martinez, D. Palacios, N. Garrido) 

4 - A Análise das Redes Sociais para o estudo das interações presentes e passadas: 

construindo pontes entre etnografia, arqueologia, geografia e história (coords. 

L. Teves, J. Cueto, J. P. Ferreiro, F. Fernández) 

5 - ARS e investigações criminais: consolidando um novo campo nas análises reticulares 

(coord. J. Miceli) 

6 - Com os pés fora da mesa: ARS como articulador de metodologias mistas no campo das 

ciências sociais (coords. E. Lodi, P. Scanio, M. Castro) 

7 – Messa temática aberta (Comissão organizadora) 

 

 

Submissão de Resumos: 

Os resumos podem ser carregados em nosso site até 15 de setembro de 2021. Serão de tipo 

extenso e deverão conter no máximo 800 palavras, devendo conter: Objetivos / hipóteses; 

Fundação; Metodologia; Resultados; Discussão e / Conclusões, Bibliografia; aqueles que 

serão identificados através do Título, Nome e sobrenome do (s) autor (es); Correio eletrônico; 

Associação institucional e três (3) palavras-chave. Nesta circular anexamos o modelo a ser 
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utilizado para o envio, agradecemos imensamente o seu uso. 

Para enviar resumos, acesse o seguinte link: 

 https://www.aacademica.org/vii.reunion.latinoamericana.de.ars/tabs/submissions 

 

 

Outras atividades: Workshops e conferências 

Como forma de articular a necessidade crescente de interação, resolução de problemas 

específicos e discussão metodológica e prática, implementaremos também uma Clínica de 

Análise de Redes Sociais para quem desenvolve ou busca desenvolver algum tipo de pesquisa 

em redes sociais, em seus aspectos formais. ("quantitativo") ou interpretativo ("qualitativo"). 

Os participantes devem apresentar questões metodológicas associadas a suas teses, artigos, 

projetos ou relatórios. Os tópicos a serem tratados podem referir-se a questões como: geração 

de dados da rede, disponibilidade de dados, análise dos dados da rede, interpretação dos 

resultados, referências às pesquisas desenvolvidas, etc. Este espaço exige que os participantes 

enviem, até 27 de setembro, uma consulta metodológica que inclua no máximo 1000 palavras 

e onde se indique o tipo de investigação a que está associada, o grau de avanço, o problema 

específico para o qual se pretende, resposta e o tipo de resposta desejada. Se necessário, 

entraremos em contato com o requerente para solicitar informações adicionais. 

 

A consulta será enviada por meio de um formulário que pode ser acessado no seguinte link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdut2Ka7YOAGH5iJMplPnvWmUbWyHmh

LcYtwEYuQQJnh6UoyQ/viewform 

 

Da mesma forma, realizaremos Workshops e conferências de destaque por especialistas de 

reconhecida experiência na área, cujos temas, dinâmicas e coordenação reportaremos em 

futuras circulares. 
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