
 

 

 
 

 

 

ST4: Imigração e Transnacionalidade: dos movimentos de ideias e 

pessoas na CPLP 

Como alguns proponentes, fizeram inscrições como ouvintes, não recebemos os 
resumos para análise. Apesar da tentativa de contato para regularização, não 
conseguimos respostas de todos os inscritos. Caso tenha feito envio do resumo 
e o seu nome não esteja na relação, a proposta submetida pode ter sido reprovada 
pela Comissão Organizadora ou algum problema ocorreu com a sua submissão, 
dessa forma, pedimos que entre em contato com urgência pelo e-mail: 
eia@pucrs.br para regularizar a sua situação. 
Em 26 de outubro, postaremos a programação final com os dias e horários das 
apresentações de cada trabalho, assim como a relação final dos apresentadores 
após os ajustes dos casos que apresentarem problemas na inscrição. 
Comissão Organizadora 

 

Pesquisador Comunicação 

ALEXANDRE LUIS DE OLIVEIRA (PUCRS) e 
GUILHERME FRANCO DE ANDRADE 
(PUCRS) 

A Action Française: seus ecos no Integralismo 
Lusitano e na Ação Integralista Brasileira 

CRISTINA IUSKOW (UDESC) A Revista Luso-Brasileira e os laços de amizade 
entre Brasil e Portugal (1961-1979) 

CHRISTIAN ASTIGARRAGA ORDOQUE 
(PUCRS) 

A utilização da História na Comunicação 
Empresarial no RS - Análise de livros 
institucionais: Ipiranga, Gerdau e Marcopolo 

DIEGO PACHECO (UFSC) Caminhos de uma cultura política: Os três tempos 
do trabalhismo brasileiro (1942-1982) 

FÁBIO RUELA DE OLIVEIRA (UNICENTRO) A crítica literária do exilado antissalazarista Vítor 
Ramos: uma leitura dos clássicos franceses dos 
séculos XVII e XVIII. 

GEANDRA DENARDI MUNARETO (PUCRS) Imigrantes ideais, imigrantes indesejáveis: 
debates sobre imigração e eugenia no Brasil 
(1920-1940) 

LEANDRO ROSA DE OLIVEIRA (PUCRS) Imigrantes nos fluxos migratórios de ocupação do 
extremo sul do Brasil: uma análise a partir da 
trajetória da família Silva Tavares (c. 1780 - 
c.1860) 

LUIS MARCELO DA SILVA MIRANDA 
(PUCRS) 

O Poder das Ideias no contexto da Independência 
da África de Língua Oficial Portuguesa: um 
percurso transnacional 



 

 

MATEUS SILVA SKOLAUDE Instituto Luso-Brasileiro de Alta Cultura: 
Narrativas identitárias de Brasil e Portugal no 
pensamento de Mendes Correia e Gilberto Freyre 
(1934 - 1937) 

TAMIRES XAVIER SOARES (PUCRS) A mobilização de guerra e os "imigrantes 
indesejáveis": o caso dos trabalhadores da 
empresa The Riograndense Light and Power e o 
decreto-lei n. 4.638 de 1942 

 

 


