Oficina para doutorandas e doutorandos
Convite
Convidamos doutorandas e doutorandos participantes da XI Conferência Regional América Latina e Caribe da
International Society for Third‐Sector Research (ISTR) a se inscrever para integrar uma Oficina para doutorandas
e doutorandos (Taller para doctorandas y doctorandos). A Oficina tem como objetivos:
1. Oferecer orientação e debater sobre aspectos teóricos e metodológicos de projetos de tese conduzidos
por estudantes de programas de doutorado no campo do terceiro setor e sociedade civil;
2. Debater a carreira acadêmica e a atuação profissional no terceiro setor;
3. Promover vínculos e formação de redes entre doutorandos que pesquisam no campo do terceiro setor
e da sociedade civil na América Latina e no Caribe e destes com demais pesquisadores membros da
comunidade internacional da ISTR.
O Programa inclui uma sessão plenária com pesquisadores do campo e grupos de trabalho compostos por
doutorandas e doutorandos e dois professores orientadores (Faculty), nos quais são debatidos os projetos de
tese, cujos resumos são previamente lidos pelos participantes de cada grupo. Os grupos são compostos por
critérios temáticos, com diversidade em termos de abordagens de pesquisa, bases disciplinares, estágio da
pesquisa, métodos e regiões.
A ISTR vem promovendo PhD Students Seminars nas últimas edições de sua Conferência Internacional, reunindo
estudantes de doutorado e professores de diversos países e regiões. A qualidade das discussões e das
interações durante esses seminários tem contribuído para fortalecer a pesquisa na área e estimulado jovens
pesquisadores a prosseguir seus estudos e atuação no terceiro setor, fortalecendo colaboração e aprendizagem
mútua.
Programação
Miercoles – 18 Outubro 2017
13h – 13:15h
Abertura da Oficina
13:15h às 15h
Sessão Plenária
o A pesquisa no campo do terceiro setor: oportunidades e desafios
o Carreira acadêmica e profissional no terceiro setor
15h às 15:20h
Intervalo ‐ Café
15:20h ‐ 17:20h Grupos de Trabalho Paralelos – doutorandas, doutorandos e professores
18h
Abertura da Conferência
Viernes – 20 Outubro 2017
Tarde
Workshop: Publishing in the International Research Community – Ruth Simsa
(Voluntas), Teresa Krauss (Springer), Bruno Fiuza (Springer) – momento aberto a todos
os participantes da Conferência

Como participar da Oficina para estudantes de doutorado?
Para participar da Oficina, é necessário:
1. Estar cursando doutorado em tema relacionado a terceiro setor e sociedade civil. O estágio de
desenvolvimento da pesquisa pode ser inicial, intermediário ou avançado;
2. Ser participante inscrito na XI Conferência Regional ISTR LAC ‐ Quito 2017;
3. Estar preparado para apresentar e discutir seu trabalho com pares e professores e contribuir
ativamente com as discussões dos demais trabalhos, no grupo;
4. Enviar email para istr@lasociedadcivil.org até o dia 01 de Setembro de 2017, contendo um arquivo
Word (em espanhol, português ou inglês) com as seguintes informações:
i.
Nome completo
ii.
Email e telefone
iii.
Formação (disciplinas, universidades)
iv.
Afiliação institucional (programa atual) do doutorado em curso
v.
Nome da professora ou do professor orientador(a)
vi.
Título do projeto de tese
vii.
Resumo da pesquisa (500 a 800 palavras), incluindo questões de pesquisa, base teórica, métodos e
resultados (se aplicável).
viii.
Palavras‐chave
ix.
Breve descrição (100‐150 palavras) sobre sua motivação em participar do Workshop
x.
Questões que gostaria de discutir e/ou receber feedback no seminário
xi.
Data de início do doutorado e previsão de conclusão
xii.
Estágio atual da pesquisa: ( ) inicial
( ) intermediário ( ) avançado/final
xiii.
Idiomas em que está apto a debater:
( ) espanhol ( ) português ( ) inglês

As aplicações serão avaliadas pelo Comitê Científico da Conferência. Os resultados serão divulgados por email até o
dia 10 de Setembro de 2017.

