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GRUPOS TEMÁTICOS DO CBCS 2019 
 
No CONGRESSO BRASILEIRO CIÊNCIA E SOCIEDADE (CBCS 2019), as apresentações e discussões 
dos trabalhos de pesquisa ocorrerão em sessões coordenadas, denominadas Grupo Temático 
(GT), no dia 5 de outubro de 2019, das 14h às 18h, nas salas do Anexo II do Centro Universitário 
Santo Agostinho. Os anais (proceedings) do CBCS 2019 serão digitais, sendo identificados 
digitalmente pelo ISBN (International Standard Book Number) e DOI (Digital Object Identifier), 
os mais conhecidos identificadores de livros, revistas, periódicos e obras eletrônicas acadêmicos 
e científicos do mundo. PREMIAÇÃO: o melhor trabalho de cada GT do CBCS 2019, indicado 
formalmente pelos coordenadores/as de GTs, será publicado em E-book, com ISBN próprio. O 
referido E-Book será disponibilizado, também, no site de publicações científicas e acadêmicas 
do UNIFSA (http://www4.fsanet.com.br/revista/).  
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O GT tem como objetivo discussão da contextualização sócio-histórica da construção 
dos direitos e das políticas públicas no contexto do capitalismo, examinando-se as 
concepções, a lógica da ação do Estado e seus desdobramentos junto aos diversos 
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segmentos e grupos sociais, de forma a analisar os direitos de cidadania a partir das 
mobilizações sociais, das decisões políticas e da inclusão de temas na agenda pública, 
refletindo-se sobre o processo de implementação de políticas públicas e a centralidade 
que tem sido dada às famílias, discutindo-se sobre as concepções e tendências que estão 
na base do trabalho social com famílias na contemporaneidade. 
 
 


