
Divulgo a chamada de trabalhos para a Décima Conferência Regional da América Latina e 

Caribe da Sociedade Internacional para a Pesquisa em Terceiro Setor –ISTR, que acontecerá 

de 05 a 07 de agosto de 2015, em Porto Rico. O tema central é Desigualdade, 
inclusão e inovação social. 

  

A ISTR (http://www.istr.org/) é uma associação de pesquisadores e centros acadêmicos 
fundada em 1992, com associados de todas as regiões do mundo dedicados à pesquisa e à 
educação sobre sociedade civil e o setor sem fins lucrativos em âmbito internacional. Entre as 
publicações da ISTR está a revista científica Voluntas -http://www.istr.org/?page=VOLUNTAS 

  

A última conferência internacional ocorreu em 2014, em Muenster, na Alemanha (relato e vídeo 
em http://www.istr.org/?Muenster, no vídeo, nosso colega Téo aparece em destaque; tbém 
estavam presentes Edgilson, Paula, Zana, Fernando Nogueira e outros colegas). Em 2015, 
teremos as conferências regionais e, em 2016, a próxima conferência internacional, que será 
em Estocolmo. 

  

Vários colegas pesquisadores em gestão social tem participado de conferências, publicado 
trabalhos e se envolvido em atividades da ISTR, desde sua fundação. Inclusive sediamos na 
UFBA/CIAGS uma das conferências latino-americanas, em 2007. 

  

Neste ano, Téo e Paula integram a comissão científica do evento e eu passei a fazer parte do 
Board of Directors (https://istr.site-ym.com/?page=Board). 

  

Vejo muitas possibilidades de conexão entre o campo da gestão social e a ISTR, tanto na 
América Latina e Caribe como em âmbito mundial. Falando há alguns dias com Airton, 
pensamos em propor um painel relativo à gestão social na Conferência de Porto Rico. Aos 
interessados, sugiro conversar diretamente com Airton.  

Podemos também debater e propor alguma atividade em parceria entre a RGS e a ISTR, em 
2016 (talvez no Enapegs) ou 2017. 

  

Enfim, o convite é para que os interessados: 

- verifiquem os detalhes da chamada anexa e enviem suas propostas. O prazo para submissão 
é 28 de fevereiro (possivelmente será estendido para meados de março, lhes avisarei assim 
que definido) 

- divulguem a outras pessoas possivelmente interessadas e em seus blogs, sites, perfis, redes 
etc. 

- enviem um email para Paula ou Teo caso tenham interesse e disponibilidade para atuar com 
avaliadores de resumos submetidos ao evento. 

- associem-se a ISTR. 

http://www.istr.org/
http://www.istr.org/?page=VOLUNTAS
http://www.istr.org/?Muenster
https://istr.site-ym.com/?page=Board


  

Muito obrigada. Um grande abraço e até breve, 

  

  

Paula 
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