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 “Relações internacionais, meio ambiente e sustentabilidade” tem como objetivo
promover o encontro e o diálogo de pesquisadores que estejam desenvolvendo
trabalhos no eixo temático das Relações internacionais e meio ambiente. Dentro deste
amplo eixo temático, busca-se trabalhos que tratem o tema de acordo com as áreas
temáticas: 1) Organizações Internacionais; 2) Teoria da Relações Internacionais e 3)
Segurança Internacional. Assim, o GT se propõe promover discussões sobre: regimes
internacionais; governança global do meio ambiente; cooperação e acordos
internacionais sobre clima, crise ambiental e gestão coletiva do meio ambiente; o papel
das organizações internacionais na gestão coletiva do meio ambiente; a questão
ambiental e climática nas diversas correntes teóricas das Relações Internacionais; a
crise ambiental global, suas relações com e impactos sobre a segurança internacional.
Metodologicamente, o GT acolhe desde estudos comparativos à estudos de caso e novas
abordagens que se encaixem na temática das Relações internacionais e meio ambiente.
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