X SEMINÁRIO DO NIEVCI SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA E VIOLÊNCIA

Violência e Segurança Pública na Fronteira Oeste do Mato Grosso –
Brasil: tensões, conflitos e integração regional

(1º DIA) - DATA: 10 de Dezembro 2019
MINICURSO 1: SOCIOLOGIA DO DIREITO
Responsável: Prof. Dr. Edson Benedito Rondon Filho (UFMT)
EMENTA: A vida em sociedade sofre interferência do Direito, estabelecido
pelas leis que tentam estabelecer o controle social espraiando-se de maneira
centrífuga por todas as relações, o que coloca em evidência o quid fact e o quid
júri, com intervenção do Estado-juiz em caso de conflito de interesses que tem
o papel de dizer o que é direito (jurisdição). O minicurso abrirá espaço de
debates sobre as realidades do alcance jurisdicional e o lugar da Justiça no
Estado moderno sob o prima da Sociologia.
Horário: 14h-17h

ABERTURA INSTITUCIONAL – AUDITÓRIO DO ICHS
CONVIDADOS: Reitora, Pró-Reitoria de Pesquisa, Diretor do ICHS e
Coordenador do NIEVCI
Horário: 19:30hs – 20h

MESA REDONDA 1 – SEGURANÇA PÚBLICA NA FRONTEIRA E
INTEGRAÇÃO REGIONAL
Coordenador: Prof. Dr. Naldson Ramos da Costa (NIEVCI/UFMT)
Convidados: Cel PMMT José Nildo Silva de Oliveira (Comando Regional de
Cáceres/ PMMT) e Tereza Cristina Cardozo de Souza Higa (IGHD)
Horário: 20:00hs

(2º DIA) – DATA 11 de Dezembro 2019

MINICURSO 2: CRIMINOLOGIA E DIREITOS HUMANOS
Responsáveis: Prof. Guilherme Rosa de Almeida (Ouvidoria de Polícia)
Profa. Dra. Imar Domingos Queiroz (PGPS/NIEVCI/UFMT)
Prof. Dr. Giovane Santin (FD/UFMT)
EMENTA: A urgência dos Direitos Humanos, dos valores iluministas, do
significado do universal, do particular e singular. A confusão conceitual entre a
igualdade, desigualdade, diferença e indiferença na sociedade atual. Reflexo
do debate dos direitos humanos na questão da violência, criminalidade e
punição.
Horário: 08h-12hs

GRUPOS DE TRABALHO:
Horário: 14h-17hs

GT 1 – VIOLÊNCIA, GÊNERO E EMOÇÕES
Coordenadores: Profa. Dra. Silvana Maria Bitencourt (PPGS/NIVICI/UFMT)
Prof. Dr. Clark Mangabeira Macedo (PPGAS/UFMT)
EMENTA: O GT “Emoções, Gênero e Violência” busca arregimentar estudos
que lidem com as temáticas propostas, preservando-se o aspecto
interdisciplinar. Serão bem vindos trabalhos que contemplem os seguintes
eixos: (1) estudos sobre emoções, gênero e violência na esfera jurídica; (2)
trabalhos sobre violência de gênero que envolvam a esfera emotiva; (3)
trabalhos sobre emoções na esfera pública; (4) pesquisas sobre políticas
públicas com relação a gênero e violência; (5) trabalhos de análise teórica
sobre os temas do GT; (6) trabalhos empírico-etnográficos sobre emoções,
gênero e violência. O GT abordará propostas tanto de pesquisadores
acadêmicos, quanto de gestores e profissionais que atuem no âmbito dos
temas contemplados.

GT 2 – VIOLÊNCIAS E CONFLITUALIDADES
Coordenadores:
Prof.
(PPGS/NIEVCI/UFMT)

Dr.

Prof.
(PPGS/NIEVCI/UFMT)

Dr.

Francisco

Edson

Xavier

Benedito

Freire

Rodrigues

Rondon

Filho

EMENTA: A contemporaneidade, permeada de tempos, espaços e
subjetividades líquidas, nos chama à reflexão sobre as violências em suas
múltiplas formas e polissemias, sobretudo aquelas que permeiam a questão
criminal e que englobe os painéis da tipificação, da passagem ou motivação
para o ato criminoso e a repressão penal, na dimensão legislativa, de políticas
públicas de segurança, de polícia e dos órgãos do sistema de justiça criminal e
penitenciário. A obviedade desse quadro é que os conflitos são inevitáveis,
sejam de ordem subjetiva ou intersubjetiva, e indica, pelos índices em queda
de alguns indicadores, a necessidade de análise mais acurada para
compreensão dos fatores que se relacionam e se intercambiam nesse
complexo mosaico que é panorama das violências e das conflitualidades.
Assim é que este GT se propõe a debater trabalhos que versem sobre todas
essas questões, possibilitando uma compreensão sobre nosso Estado
Democrático de Direito.

GT 3 – FRONTEIRAS, TENSÕES, CONFLITOS E INTEGRAÇÕES
Coordenadores: Prof. Dr. Naldson Ramos da Costa (NIEVCI/UFMT)
Prof. Dr. Domingos Savio da Cunha Garcia (UNEMAT)
EMENTA: O tema fronteira pode ser explorado por múltiplas dimensões. Mais
do tomar o conceito de Estado-nação, como exercício de poder (soberania de
território), esta mesa pretende discutir as relações construídas neste espaço
por lógicas heterogêneas decorrentes da atuação de múltiplos atores. Neste
espaço-território, inúmeras relações se estabelecem resultando na circulação
de pessoas, mercadorias, (mercados legais/ilegais), tensões, conflitos, trabalho
escravo, extermínio de indígenas; enfim violências. Fronteira, por outro lado,
resulta em possibilidades de integração, trocas culturais, possibilidades de
desenvolvimento econômico-sociais e turismo. Esse contexto, marcado por
heterogeneidades , implica ainda em desafios para as políticas de segurança
pública e respeito aos direitos humanos individuais e coletivos.

MESA REDONDA 2 – TENSÕES, MIGRAÇÕES E CONFLITUALIDADE NA
FRONTEIRA
Coordenadora: Prof. Dra. Silvana Maria Bitencourt (PPGS/NIEVCI/UFMT)
Convidados: Prof Dr. Domingos Savio da Cunha Garcia, Prof. Dr. Aloir Pacini
(PPGAS/UFMT), Prof. Esp. Rodrigues Amorim (NIEVCI/UFMT)

Horário: 19:30 hs - 22:00hs

