SEGUNDA CIRCULAR
Instituto
Politécnico
Nacional

Sto. Tomás
SEMINARIO TALLER DE

STFIE - IPN
FORMA CIÓN EN INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

DEPI - FES Aragón UNAM; IPN - ESCA Sto. Tomás; Red de Investigadoras/es Educativos En México (REDIEEM); Red
CHISUA – Colombia; Red Distrital de Docentes Investigadores de Bogotá (REDDI); Red de Investigación Educativa
de Misiones (REDINE) – Argentina; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - Campus
São Miguel do Oeste – Brasil; Universidade Federal Fluminense (UFF); Faculdade de Educação; Grupo de Pesquisa
(GRUPEPE); Universidade Federal da Bahia (UFBA); Universidade Federal do Maranhão (UFMA); Universidade
Federal do Amazonas (UFAM); Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); Universidade Federal do Sul e
Sudeste do Pará (UNIFESSPA); Universidade Federal de Alagoas (UFAL); Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC); Universidade do Estado do Pará (UEPA); Universidade Estácio de Sá (UNESA).

CONVOCAN A PARTICIPAR EN EL

Primer Encuentro Latinoamericano de
Investigación Educativa y del Saber Pedagógico
Ciudad de México
20 al 22 de junio de 2019

APRESENTAÇÃO
O Primeiro Encontro Latinoamericano sobre Pesquisa Educacional e Saber Pedagógico se coloca como um
espaço de diálogo e intercâmbio de experiências. Mas, sobretudo de reflexões críticas e propostas alternativas
entre os participantes, que possibilitem analisar e ponderar sobre os resultados alcançados nas diversas
instituições, organizações e redes educacionais que desenvolvem processos de formação nos campos da
pesquisa educacional e da teoria pedagógica de docentes, gestores e pesquisadores educacionais para o
atendimento e o empoderamento de crianças, jovens e comunidades a partir dos seus próprios contextos.
OBJETIVOS GERAIS
 Dinamizar o desenvolvimento curricular dos programas de formação e o impulso profissional no campo
da pesquisa educacional e da teoria pedagógica nos diversos níveis formativos de educação básica,
técnica e superior, assim como, nos espaços emergentes: redes, associações, grupos e projetos
alternativos.
 Gerar um espaço de diálogo internacional que possibilite um olhar reflexivo e crítico sobre as políticas
públicas frente aos processos de pesquisa e aos resultados que foram obtidos nas diversas instituições
educacionais e organizações comunitárias em relação às práticas e aos contextos educativos.
 Gerar espaços de integração, cooperação e difusão de pesquisas em desenvolvimento e intercâmbio
entre instituições, redes de profesores, organizações sociais, comunitárias e demais organismos dos
diversos países participantes comprometidos com o tema da educação.
EIXOS TEMÁTICOS
1. Políticas públicas e programas de formação em pesquisa educacional. Construção
epistemológica das teorias e metodologias.
2. Pesquisa em interculturalidade, território e outros saberes.
3. Pesquisa em educação ambiental, científica e tecnológica.
4. Pesquisa em formação de professores, políticas públicas e gestão em educação.
5. Pesquisa em linguagens (lógicas, simbólicas e históricas), comunicação e mediações
tecnológicas.
6. Pesquisa do corpo como principal tradutor de experiências artísticas, esportivas e culturais.
7. Educação inclusiva, diferenças humanas, diversidade cultural e étnica, pedagogias
alternativas.
8. Educação para a paz e a cidadania, ética, valores e a formação de memória histórica.
PARTICIPANTES
Podem participar do Encontro:

SEGUNDA CIRCULAR
➢ Conferencistas, por meio de convite.
➢ Pesquisadores, docentes, estudantes de graduação e de pós-graduação, associações, grupos de profissionais
vinculados à gestão da pesquisa e da pedagogia.
➢ Comunicadores que contém com pesquisas e experiências concluídas ou em processo de construção sobre
as linhas temáticas por meio do procedimento de leitura de pares.
➢ Propositor de oficinas.
➢ Ouvintes.
MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO
➢ Conferências: o Encontro contará com conferencistas da Argentina, do Brasil, da Colômbia, da Venezuela e
do México, que compartilharão seus saberes e experiências em diversas atividades durante o Encontro.
➢ Mesas redondas e de comunicação: relato de pesquisa de um conhecimento novo, ensaio reflexivo ou de
divulgação de conhecimento.
➢ Oficinas: divulgação de conhecimentos.
➢ Lançamento de livros.
➢ Apresentação de painéis.
ENVIO DE TRABALHOS
O envio dos trabalhos será feito ao Comitê Acadêmico do seu respectivo país. Caso seu país não tenha um
comitê, favor remeter ao Comitê Acadêmico do México.
País
Argentina

Brasil

Representante (s)

zoppi@fceqyn.unam.edu.ar

Valdelúcia Alves da Costa
Juciane Ferigolo Parcianello
Theresinha Guimarães Miranda
Mariza Borges Wall B. de Carvalho
Maria Almerinda de Souza Matos
Wania Ribeiro Fernandes
Hildete Pereira dos Anjos
Neiza de Lourdes Frederico Fumes
Regina Finck Schamberck
Ivanilde Apoluceno de Oliveira
Nelma Alves Marques Pintor
Aida Maria Monteiro Silva
Erika Souza Leme
Marcelo Henrique G. de Miranda
Ana Brizet Ramírez Cabanzo

valdeluciaalvescosta@id.uff.br
juciane.ferigolo@ifsc.edu.br
tmiranda@ufba.br
mariza.wall@ufma.br
ufamneppd@gmail.com
waniafer@gmail.com
anjoshildete@unifesspa.edu.br
neizaf@yahoo.com
nildeapoluceno@uol.com.br
regina.finck@udesc.br
nelmapintor@uol.com.br
trevoam@terra.com.br
erika.leme10@gmail.com
mm.marcelohenrique@yahoo.com.br
anabrizet@gmail.com
chisua.gi@gmail.com
anjucadi@gmail.com

Colômbia

México

E-mail

Ana María Zoppi

Andrés Julián Carreño Díaz
María Elena Jiménez Rueda
Susana Asela Garduño Román
Manuela Badillo Gaona
Rosmunda Santiago Castañeda
Agustín Pérez López

redieeminvestigaciones@gmail.com

Consultar Convocatória em
http://www.fceqyn.unam.edu.ar
http://feuff.sites.uff.br/
http://ppgeducacao.sites.uff.br/
www.ifsc.edu.br
www.pgedu.faced.ufba.br
http://educacao.ufma.br/web/
http://ufamneppd.wixsite.com/oficial
http://neediufal.blogspot.com/
http://nepuepa2.blogspot.com/
https://www.ufpe.br/ppgdh
www.redchisua.co
www.reddi.net
www.facebook.com/FESAragon.posgr
ado
www.sepi.escasto.ipn.mx/Paginas/ini
cio.aspx
www.redieeminvestigaciones.com

Data limite para o recebimento de Resumos de apresentações de trabalhos: 15 de dezembro de 2018.
(Máximo 300 palavras).
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Publicação da Convocatória e da Primeira Circular
Segunda Circular
Terceira Circular
Data limite para o envio de Resumos
Publicação das cartas de aceite dos Resumos
Data limite para o envio dos trabalhos completos , das propostas de
lançamento de livros e das propostas de painéis.
Período de Leitura de Pares Internacional
Entrega dos trabalhos definitivos para os Anais do evento.
Publicação da Programação
Realização do Encontro

30 de setembro de 2018
30 de outubro de 2018
30 de novembro de 2018
15 de dezembro de 2018
15 de janeiro de 2019
28 de fevereiro de 2019
1º de março a 15 de abril de 2019
15 de abril de 2019
5 de maio de 2019
20 a 22 de junho de 2019

