
 

 

 

 

 

 

 

Convocatória 01 

A Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), 

através do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação e do 

Departamento de Ciências Humanas, convida para o XII Simpósio Nacional de 

Educação, V Ciclo de Estudos em Educação, VI Colóquio Internacional de 

Políticas Educacionais e Formação de Professores,  que acontecerá, no Câmpus 

da URI de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. O tema “Questões 

emergentes da educação na contemporaneidade - demandas estruturais, 

formação docente e fluência digital”, a ser realizado de 21 a 23 de setembro 

de 2022, reunirá pesquisadores e profissionais da educação, oportunizando o 

debate acerca de proposições e análises de práticas sobre a relação  entre  

desenvolvimento social, tecnologias,  educação, saberes e práticas para a 

atuação formativa em um cenário de constantes  transformações  decorrentes 

do neo e ultracapitalismo e o neoliberalismo, da crescente desigualdade social, 

da configuração de precarização do mercado de trabalho no contexto  mundial. 

O evento objetiva socializar e articular estudos e reflexões sobre demandas 

urgentes da educação no contexto contemporâneo, nos diferentes níveis de 

ensino, as quais perpassam tanto questões de ordem estrutural e social quanto 

metodológicas e pedagógicas. Como forma de potencializar o debate frente à 

temática principal do Evento, o XII SINCOL está organizado em quatro eixos 

temáticos, os quais, abarcarão os GTs de Trabalhos, os Minicursos e os Painéis 

Temáticos.  

São os seguintes eixos temáticos: 

1) Políticas Públicas e Educação 

2) Formação de Professores 

3) Linguagens, Tecnologias e Inovação 

4)       Redes Colaborativas  

 

2 SUBMISSÃO DE PROPOSTAS PARA GRUPOS DE TRABALHOS (GTs): O 

XII SINCOL - XII Simpósio Nacional de Educação, V Ciclo de Estudos em  



 

 

 

 

Educação, VI Colóquio Internacional de Políticas Educacionais e Formação de 

Professores abre as inscrições para as propostas de Grupos de Trabalho – GTs. 

Os GTs objetivam a sistematização e interlocução dos saberes e pesquisas nas 

áreas correlatas aos Eixos Temáticos do evento e pretendem ser um espaço de 

debate e reflexão. As propostas submetidas deverão estar vinculadas aos Eixos 

temáticos estabelecidos pelo evento e devem ser encaminhadas para o e-mail 

sincol@uri.edu.br. Os GTs poderão ser propostos, seguindo as seguintes 

orientações: 

  A proposta de GT deverá ser feita por uma equipe composta por um 

coordenador(a) que deverá ter o título de doutor(a) com pesquisa(s) e/ou 

produções na temática proposta, e no máximo um colaborador, Doutor e/ou 

Mestre. A proposta de GT deve conter, no máximo, 500 palavras, apresentando 

título do GT, coordenação e colaboradores (nome, titulação, instituição e email), 

Eixo Temático, justificativa/relevância e vinculação com o Eixo Temático, 

objetivos e delimitação da temática proposta, além da indicação de no mínimo 

05 trabalhos, com título, autores e um resumo de até 250 palavras, conforme 

modelo A em anexo. Após a aprovação do GT, os autores pré-inscritos deverão 

efetivar a inscrição.  

A modalidade de apresentação de trabalhos contará com a possibilidade 

de apresentar por web conferência, já que as comunicações serão on-line. 

Compete à coordenação do GT e seus colaboradores selecionar e avaliar os 

trabalhos a serem apresentados no evento tendo como referência os critérios 

estabelecidos pela comissão organizadora do evento. Ainda, assumir a 

coordenação de cada sessão composta por, no máximo, 10 trabalhos que serão 

apresentados em forma de comunicação em uma sessão.  

A organização da sessão também será de responsabilidade da 

coordenação do GT e seus colaboradores que deverão propor o debate e 

conduzir as discussões para a construção de uma síntese que será socializada 

ao final do evento, conforme programação. Como compromisso da coordenação 

do GT e seus colaboradores também deverá ser entregue um artigo referente à 

temática do GT que integrará um E-book do evento.  

As normas para redação e formatação do artigo e prazos de envio serão 

encaminhados posteriormente pela comissão organizadora do evento. O 

coordenador e colaborador de GT terão a sua inscrição isenta.  

 


