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CARTA - CONVITE

Comunicamos que, de 25 a 28 de outubro de 2022, serão realizados os XIV Colóquio Nacional e
VII Colóquio Internacional do Museu Pedagógico da UESB e XII Seminário Nacional e II
Internacional do Grupo de Estudos e Pesquisas “História, Sociedade e Educação no Brasil” –
HISTEDBR/UNICAMP intitulados: CIÊNCIA, EDUCAÇÃO E LUTAS DE CLASSES: DESAFIOS E
PERSPECTIVAS DE RESISTÊNCIA.

As sessões de comunicação científica ocorrerão de forma presencial e/ou semipresencial e
acontecerão a partir da inscrição e seleção dos trabalhos em Colóquios Temáticos (CT),
coordenados por pesquisadores associados a grupos de pesquisas e vinculados a programas de
pós-graduação.

As inscrições de propostas de Colóquios Temáticos (CT) estarão abertas durante o período de
14/02 a 10/03, através do e-mail: coloquiomuseupedagogico@gmail.com

Salientamos que, para esta versão do evento:

a) Só serão selecionados até 30 CT (no máximo 5 por eixo temático). Por isso,
recomendamos fortemente que os grupos de pesquisa interessados submetam propostas em
conjunto.

● História, Política e Sociedade

● História, Memória e Política Educacionais

● Educação, Ensino e Práticas Sócio-Pedagógicas

● Cultura, Práticas Sociais, Gênero e Religiosidade

● História, Memória e historiografia da educação

● História, Trabalho e Educação

b) Os Colóquios Temáticos deverão ser coordenados por, no máximo, 3 pesquisadores,
integrantes de Grupos de Pesquisa cadastrados no diretório do CNPq. Pelo menos um dos
coordenadores deve ter o título de doutor (a) e estar vinculado como docente em programas de
pós-graduação stricto sensu.

c) Os coordenadores deverão efetuar inscrição no Colóquio com apresentação de
comunicação científica.

d) A proposta deve, obrigatoriamente, apresentar afinidade com o tema geral do Colóquio e
com o eixo temático no qual se inscreveu.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

É prerrogativa da coordenação do evento aglutinar Colóquios Temáticos com propostas similares.

Só será admitida a inscrição em apenas um colóquio temático por proponente.
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Para a inscrição das propostas dos Colóquios Temáticos será necessário preencher o formulário
próprio, com as seguintes informações:

● Título do Colóquio Temático (máximo de 10 palavras);

● Grupo de pesquisa;

● Nome(s) do(s) Coordenador(es), CPF ou Passaporte, filiação institucional, titulação e
outros dados cadastrais e de contato (e-mail, telefone fixo e/ou celular);

● Indicação do eixo temático;

● Resumo com até 150 palavras, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço simples.

Os Colóquios Temáticos aprovados serão divulgados pela coordenação do evento para o público
interessado até 18/03/2022, bem como as orientações e critérios para o procedimento da
inscrição, avaliação e aprovação das comunicações científicas.

Caberá aos coordenadores dos Colóquios Temáticos:

a) avaliar as comunicações científicas, no período de 23/05 a 30/06;

b) remeter os resultados da avaliação das comunicações científicas para a coordenação do
evento;

c) coordenar as atividades do Colóquio Temático durante o evento.

Cada Colóquio Temático deverá ter no mínimo 10 e no máximo 30 trabalhos aprovados. Caso o
número mínimo não seja atingido, o colóquio será cancelado e os inscritos serão realocados.

Atenciosamente,

Coordenação Colegiada dos XIV Colóquio Nacional e VII Colóquio Internacional do
Museu Pedagógico da UESB e XII Seminário Nacional e II Internacional do

HISTEDBR/UNICAMP
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