
                                                     

CHAMADA DE TRABALHOS 

PROGRAMA DE SEMINÁRIOS DO OBSERVATÓRIO DAS MIGRAÇÕES EM SÃO PAULO 

ENCONTRO FINAL DO PROJETO ‘NUOVI ARRIVATI’ 

CASA D’ITALIA, CAMPINAS (SP) – 26 DE NOVEMBRO DE 2016 

 

ORGANIZAÇÃO:  

 Observatório das Migrações em São Paulo (FAPESP-CNPq/NEPO-UNICAMP) 

 Comitê dos Italianos no Exterior – Circunscrição de São Paulo (COMITES/SP) 

 

COLABORAÇÃO:  

 Consulado Geral da Itália em São Paulo 

 Núcleo de Estudos de População “Elza Berquó” (NEPO-UNICAMP) 

 Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura (ITALCAM) 

 Missão Paz 

 Casa d’Italia em Campinas  

 

COMISSÃO: 

 Pier Francesco De Maria (IFCH-NEPO/UNICAMP) – coordenador  

 Jacopo Angelozzi (Commissione Neo-Arrivati/COMITES-SP) – coordenador  

 Rosana Baeninger (IFCH-NEPO/UNICAMP) – coordenadora adjunta 

 Renato Sartori (COMITES-SP) – coordenador adjunto 

 

OBJETIVO: 

Este encontro tem por objetivo apresentar o Projeto ‘Nuovi Arrivati’, proposto e executado pela 

Comissão de Italianos Recém-Chegados do Comitê de Italianos no Exterior (COMITES) da 

circunscrição de São Paulo, em colaboração com: o Observatório das Migrações em São Paulo 

(Fapesp-CNPq/NEPO-UNICAMP); o Consulado Geral de Itália em São Paulo; a Câmara Ítalo-Brasileira 

de Comércio, Indústria e Agricultura (ITALCAM); e a Missão Paz. A proposta do encontro é 

apresentar a estrutura do projeto, o método utilizado para obter dados sobre italianos no Brasil, a 

organização dos encontros de orientação e os resultados finais do projeto. 

 

  



CHAMADA DE TRABALHOS: 

A presente chamada de trabalhos tem o objetivo de congregar artigos que dialoguem com o tema 

“A nova migração de italianos para o Brasil e a América Latina”, com o intuito de mostrar, além dos 

resultados do Projeto ‘Nuovi Arrivati’, o que se fala – no âmbito acadêmico – a respeito da 

emigração de italianos rumo ao Brasil. Serão aceitos tanto artigos completos como resumos 

expandidos que tratem da migração recente de italianos para o Brasil e a América Latina, cobrindo 

um dos seguintes temas: 

1) Características sociodemográficas da emigração italiana 

2) Inserção e adaptação dos migrantes italianos no Brasil e na América Latina 

3) Comparação entre migração histórica e o fluxo atual 

4) Consequências da migração italiana para a Itália e/ou para o Brasil e a América Latina 

5) Políticas migratórias e respectivos reflexos sobre a migração 

6) Impacto cultural da migração italiana 

 

O formato do artigo deverá obedecer às seguintes normas: 

 Formato de envio: Microsoft Word (.doc o .docx) 

 Fonte Times New Roman: 14pt para títulos, 12pt para o texto e 10pt para notas de rodapé 

 Entrelinhas: 1,5 para o texto; simples para notas de rodapé 

 Margens: superior e esquerda de 3cm; inferior e direita de 2cm 

 Recuo de parágrafo: 1,5cm para a primeira linha 

 Número de páginas: 

o Para artigos completos: mínimo 10, máximo 25 (excluindo a primeira página) 

o Para resumos expandidos: mínimo 3, máximo 5 (excluindo a primeira página) 

 A primeira página deverá conter as seguintes informações: 

o Título completo do artigo 

o Nome completo de todos os autores 

o Vínculo institucional e e-mail de contato 

o Resumo de 10 a 15 linhas 

o Um total de 3 a 5 keywords 

o Indicação de um dos 6 temas acima 

 

Serão aceitos artigos em Italiano, Português, Inglês e Espanhol. Os artigos aprovados, após a 

apresentação no encontro, serão organizados (após a autorização dos respectivos autores) em um 

livro sobre a migração italiana para o Brasil, a ser publicado em 2017. 

 

O envio deverá ser feito até 01 de Outubro de 2016, para o e-mail pier@nepo.unicamp.br; todos os 

artigos enviados terão confirmação de recebimento. O resultado será divulgado, por e-mail, até o 

dia 14 de Outubro de 2016. Depois da divulgação do resultado, será pedido aos aprovados que 

confirmem sua presenta no evento até o dia 28 de Outubro de 2016. O programa final será 

divulgado até o dia 11 de Novembro de 2016. 

mailto:pier@nepo.unicamp.br

