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Circular III – Chamada para apresentação de trabalhos,
relatos de experiências e pôsteres
APRESENTAÇÃO
A Rede Latino-americana de Estudos sobre o Trabalho Docente (Rede Estrado), criada
no final de 1999, promove encontros bienais nos países participantes voltados à
divulgação e à consolidação de estudos e pesquisas sobre trabalho docente. Para além
desse objetivo central propicia o intercâmbio entre pesquisadores dedicados às
discussões acerca das transformações atuais concernentes ao trabalho docente em suas
múltiplas dimensões e abordagens; visando fortalecer os espaços de integração e de
debate coletivo entre universidades, sindicatos e associações profissionais e científicas.
Os encontros têm resultado em importantes proposições para as políticas públicas
destinadas ao trabalho e ao emprego de professores e professoras nos níveis locais,
regionais e nacionais. A Rede, seguindo sua tradição de debate, realizará seu próximo
encontro brasileiro na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) entre 08 e 10 de
novembro de 2017 com o tema “Trabalho docente no século XXI: conjuntura e
construção de resistências’.
O Brasil, assim como os demais países da América Latina, tem vivenciado profundas e
contraditórias mudanças nas relações de trabalho, inclusive no campo da educação.
Seus reflexos são visíveis na organização e nas condições de trabalho das professoras e
professores que, cotidianamente, fazem a educação nacional.
Os acontecimentos políticos consolidados no golpe de maio de 2016, com o
impeachment da Presidente da República impõem à população a aceleração de uma
avalanche de políticas públicas restritivas que exigem permanente reflexão e
resistências em direção à defesa da permanência e avanço dos direitos sociais.
Essa avalanche atinge o conjunto de docentes – da educação infantil ao ensino superior
– em amplo espectro: dos direitos à sala de aula. O contexto atual marcado, entre outros
aspectos, pela ampliação das formas de contratação precárias, pelas novas ondas do
gerencialismo público, pelos avanços dos processos de privatização, pelas tentativas de
esfacelamento dos coletivos e pelas políticas de cerceamento de liberdade na atuação
das professoras e professores nas instituições educacionais, exigem de nós amplo
debate e construção de resistências.

PÚBLICO A QUEM SE DESTINA
Pesquisadoras e pesquisadores, docentes de todos os níveis, estudantes de graduação
e pós-graduação, sindicalistas e trabalhadores/as comprometidos com a pesquisa e com
os debates sobre o trabalho docente.
LOCAL
Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas
Rua Bertrand Russel, 801, Cidade Universitária, Barão Geraldo, Campinas, São Paulo
DATAS IMPORTANTES
INSCRIÇÕES
Submissão de pôsteres,
trabalhos completos,
relatos de experiência

03 de abril a 07 de julho
2017

RESULTADOS
15 de agosto de 2017

EIXOS TEMÁTICOS
Eixo 1. Natureza, processos e condições de trabalho
Eixo 2. Regulações da carreira docente
Eixo 3. Políticas públicas e trabalho docente
Eixo 4. Formação docente: políticas e processos
Eixo 5. Trabalho docente, políticas de avaliação e currículo
Eixo 6. Organização do trabalho e sindicalismo docente
Eixo 7. Saúde e Trabalho docente
Eixo 8. Trabalho docente no ensino superior
Eixo 9. Trabalho docente na educação profissional
Eixo 10. Debates teóricos e metodológicos nas pesquisas sobre trabalho docente
Eixo 11. Condição docente, relações étnico-raciais, gênero e classe
Eixo 12. Processo de trabalho docente e novas tecnologias

INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser realizadas mediante o envio de formulário disponível
https://www.fe.unicamp.br/redestrado2017/ a partir de 12 de abril de 2017 e
pagamento da taxa de inscrição, por meio de boleto bancário.
Valor da inscrição para expositores e participantes
Até 15/08/2017
Pagamento até
20/08/2017
Professores,
pesquisadores
e
profissionais
Estudantes de graduação e pósgraduação (**)
Professores do ensino básico (**)

De 21/08 a 23/10/2017
(*)
Pagamento até
30/10/2017

R$ 150,00

R$ 200,00

R$ 80,00

R$ 100,00

(*) após esta data as inscrições serão recebidas somente durante o IX Encontro Brasileiro.
(**) comprovar a condição.

FORMA DE PAGAMENTO
O boleto para pagamento será enviado por e-mail após efetuada a inscrição. Portanto,
antes de enviá-la confira atentamente todos os campos preenchidos, especialmente o
endereço eletrônico indicado.
Publicação dos trabalhos aprovados
Os participantes cujos trabalhos forem aprovados para apresentação no IX Encontro
Brasileiro deverão efetuar o pagamento da inscrição até 20 de agosto de 2017, a fim de
garantir a publicação de seu trabalho nos Anais do Encontro. Os co-autores devem
igualmente pagar a inscrição para o Seminário.

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE TRABALHOS
Os trabalhos poderão ser submetidos individualmente ou em co-autoria. O mesmo
participante poderá inscrever um só trabalho como autor e participar como co- autor
em até dois trabalhos, independentemente da modalidade.
O(s) co-autor(es) deve(m) igualmente pagar a inscrição do IX Encontro Brasileiro.

Modalidades de trabalho para submissão:
▪
▪
▪

Artigos acadêmicos;
Relatos de Experiência;
Pôsteres.

FORMATO
a) “Artigo acadêmico” e “Relato de experiência”
Os artigos e relatos de experiência deverão ser apresentados sob a forma de
comunicação oral e deverão estar de acordo com os Eixos Temáticos propostos para IX
Encontro.
Os resumos devem conter extensão de até 400 palavras - sem notas e referências
bibliográficas - e três palavras-chave. Os resumos deverão ser enviados em arquivo word
1997 ou posterior, em papel A4 (29,7 cm e 21 cm), margens de 3 cm, fonte Times New
Roman, corpo 12, espaçamento entre linhas de 1,5 e alinhamento justificado. O título
deve estar em maiúsculo e em negrito, com alinhamento centralizado. O(s) nome(s)
do(s) autor(es) deve(m) aparecer abaixo do título, alinhados à esquerda, acompanhados
somente da sigla da instituição de origem e e-mail do(s) autor(es).
Os trabalhos completos devem ser enviados em arquivo word 1997 ou posterior, em
papel A4 (29,7 cm e 21 cm), margens de 3 cm, fonte Times New Roman, corpo 12,
espaçamento entre linhas de 1,5 e alinhamento justificado. O título deve estar em
maiúsculo e em negrito, com alinhamento centralizado. O(s) nome(s) do(s) autor(es)
deve(m) aparecer abaixo do título e alinhados à esquerda, acompanhados somente da
sigla da instituição de origem e e-mail dos autor(es). As páginas devem estar numeradas
na margem inferior à direita. O trabalho deverá ter a forma de artigo, com uma
introdução do problema, desenvolvimento, conclusões e referências. O texto completo
deverá ter uma extensão máxima entre 15 e 20 páginas incluindo notas de rodapé,
referências bibliográficas, quadros ou tabelas, conforme as normas da ABNT.
Os trabalhos completos e relatos de experiências aprovados pelo Comitê Científico
serão apresentados nos Eixos Temáticos e publicados nos Anais do IX Encontro na forma
digital com número de ISSN.
b) Pôster
Os pôsteres deverão ser apresentados em forma de comunicação oral, e estar de acordo
com os Eixos Temáticos propostos para IX Encontro. Deverão comunicar experiências ou
apresentar projetos de pesquisa em desenvolvimento.
O resumo deverá ter no máximo 400 palavras, fonte Arial, tamanho 12 a ser enviado em
forma digital para Avaliação do Comitê Científico acompanhado de um diagrama do

mesmo em papel tamanho A4 com o conteúdo final. A proposta deverá conter: nome
do(s) autor(es), da instituição a que pertencem, correio eletrônico e postal; objetivo do
trabalho, experiência ou pesquisa; breve apresentação/desenvolvimento da experiência
ou da pesquisa; breve especificação da metodologia utilizada; resultados e conclusões.
O pôster completo, uma vez aprovado seu resumo pelo Comitê Científico, será
apresentado no IX Encontro. Deverá ter altura, máxima, de 120 cm e largura de máximo
80 cm; tamanho da letra deverá ser legível a distância de um metro.
O pôster completo deverá conter:
Nome do(s) autor(es), da instituição a que pertencem, correio eletrônico; breve
explicação do objetivo do trabalho, experiência ou pesquisa; desenvolvimento da
experiência ou da pesquisa; metodologia utilizada; resultados e conclusões; referências
bibliográficas mais significativas; recomenda-se incluir gráficos, figuras, ilustrações,
fotos, entre outros para visualizas as ideias.
Durante a sessão de apresentação dos pôsteres, pelo menos um dos autores (inscrito
no IX Encontro) deverá estar presente para possíveis debates, discussão ou
esclarecimentos.
Informações: redeestradoixencontro@gmail.com
https://www.fe.unicamp.br/redestrado2017/

