Health crisis, epidemics and public health: sociological contributions
The Brazilian Society for Sociology (Sociedade Brasileira de Sociologia – SBS) launches a contest
to foster sociological discussion on the impacts and effects of health crisis and epidemics upon
society.
The CFP welcomes papers on two topics:
1. Research and investigation on Sociology as a specific field of knowledge whitin which
issues such as epidemics, public and collective health, and health crisis, among others,
are discussed;
2. Research and investigation on the particular effects of the COVID-19 crisis regarding its
different aspects such as social, political and economical.
The Contest is open for researchers in Sociology who posses an MA degree. Articles with a
maximum of 5 co-authors will be accepted and at least one of the authors must be associated to
the Brazilian Sociological Society - SBS.
The contest will have two winners in each topic and.
1o. place: Article published on the Brazilian Journal for Sociology and free registration for the
20o. Brazilian Congress of Sociology, in Belém, 2021;
2o. place: free registration for the 20o. Brazilian Congress of Sociology, in Belém, 2021.
Instructions for authors can be checked
at: http://www.sbsociologia.com.br/rbsociologia/index.php/rbs/about/
submissions#authorGuidelines
All submissions must be sent to secretaria@sbsociologia.com.br until the 30th July
2020
********
A Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS) lança um concurso para fomentar a discussão
sociológica sobre os impactos e efeitos das crises de saúde e epidemias na sociedade.
O objetivo da chamada é incentivar reflexões sociológicas sobre os impactos e efeitos de crises
sanitárias e epidemias para a sociedade.
A chamada se concentra em duas áreas:
1. A pesquisa e a reflexão sobre a Sociologia como campo próprio do conhecimento no
interior do qual temas como epidemias, crises sanitárias, saúde coletiva e saúde
pública, por exemplo, são elaborados;
2. A pesquisa e a reflexão sobre os efeitos específicos da crise do Coronavírus em seus
mais variados aspectos sociais, políticos e econômicos.
O concurso está aberto a pesquisadores e pesquisadoras da área de Sociologia, com titulação
mínima de mestres/as. Os artigos podem ser escritos em coautoria (limitado ao, no máximo, 5
autores) e ao menos um dos autores/as deve ser filiado/a à Sociedade Brasileira de Sociologia.

O concurso terá dois vencedores em cada uma das áreas.
1º colocado: publicação do artigo na Revista Brasileira de Sociologia e isenção na taxa de
inscrição para o 20º Congresso Brasileiro de Sociologia (Belém, 2021);
2º colocado: isenção na taxa de inscrição para o 20º Congresso Brasileiro de Sociologia (Belém,
2021).
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Os trabalhos devem ser enviados para o e-mail secretaria@sbsociologia.com.br até o
prazo de 30 de junho de 2020.

