
RETIFICACÃO DO EDITAL 
 

Garanta sua vaga no Seminário se inscrevendo de acordo com as 
seguintes categorias: 
 
• Profissionais R$ 70,00  
• Estudantes R$ 40,00  
• Professoras da rede pública de Educação R$ 40,00  
• Associadas (famílias) R$ 30,00 
 
Você também pode solicitar vaga gratuita ou com valor reduzido enviando 
sua justificativa na ficha de inscrição. O importante é participar! 
 
O pagamento das inscrições deverá ser feito por meio de depósito ou de transferência 
bancária para a conta corrente da Vivendo e Aprendendo: 
 

Banco do Brasil 
Agência: 3603-X 
Conta Corrente: 437754-0 
CNPJ: 00.686.246/0001-68  

 
 Os comprovantes de depósito deverão ser enviados para o endereço eletrônico 
centrodeestudosvivendo@gmail.com, com cópia para 
secretaria@vivendoeaprendendo.org.br até a data-limite estabelecida neste Edital. 
Escreva no título do e-mail o seguinte: [comprovante seminário + nome da participante] 
 
  



III Seminário Vivendo e Aprendendo 
 Democracia para que te quero: que partidos queremos tomar na educação? 

 
 
Datas:  20, 21 e 22 de outubro de 2016 
Horários:  Quinta e sexta-feira, das 18h30 às 21h30 

Sábado, das 9h às 12h e das 14h às 17 h 
 

Na sociedade que almejamos construir, tendo a justiça, a igualdade e a 
liberdade como valores fundamentais, a educação é, ao mesmo tempo, caminho e 
instrumento desta construção. Os espaços escolares democráticos são essenciais para 
a construção de uma sociedade que qualifique a diversidade e saiba lidar com a 
multiplicidade de formas de existir, de pensar, de crer e de amar. Para além de oferecer 
instrução técnico-científica, a escola é lugar de pensar e repensar as práticas 
pedagógicas e sociais, de reeditar o nosso olhar para o mundo. Além disso, é lugar de 
convívio e aprendizado da tolerância e da diversidade. 

Conhecendo a potência transformadora dos territórios educacionais, a Vivendo 
e Aprendendo, pautada por sua história de construção de uma proposta pedagógica 
democrática e inovadora que é traçada, experimentada e recriada no seu cotidiano 
durante estes últimos 34 anos, abre agora seu terceiro seminário, intitulado 
Democracia pra que te quero: que partidos queremos tomar na educação? 

Este Seminário começou a ser gestado devido às necessidades da atualidade, 
por conta do momento histórico e político que vivemos, sendo entendido como 
momento para refletirmos acerca dos caminhos e descaminhos da educação no país. 

Em um contexto de retrocessos e de perda de direitos sociais, como o direito à 
educação, de escalada assustadora de valores que se coadunam com o que há de pior 
em nossa sociedade - o fascismo, o machismo, a homofobia e a intolerância -  é que 
pensamos este Seminário. Seu objetivo é proporcionar espaços de reflexão crítica em 
relação a correntes teóricas, conceituais e políticas que estão emergindo com grande 
força na agenda educacional do país. 

O Seminário terá como eixo temático central a democracia nos espaços 
escolares. Este eixo será transversal a todos os outros eixos temáticos que discutem a 
infância e suas construções sociais e/ou que debatem questões tais como sexualidade, 
gênero, raça, diversidade, inclusão e consumismo. 
  

*Utilizaremos a inflexão de gênero feminino para se referir a ambos os gêneros. 
 
 
 

1. Das inscrições no Seminário na modalidade SEM apresentação de trabalho 



 
1.1 Para participar como ouvinte (modalidade sem apresentação de trabalho), a 

interessada deverá proceder à inscrição conforme sua categoria (professora da rede 
pública, estudante de graduação, profissional ou associada), enviando por e-mail o 
comprovante de pagamento conforme sua categoria, assim como o envio da Ficha de 
Inscrição.  

Na Ficha de Inscrição na modalidade sem apresentação de trabalho, a 
participante deverá optar por 1 (um) dos minicursos oferecidos no Seminário, os quais 
ocorrerão no sábado pela manhã. Cada participante deverá escolher apenas uma das 
opções oferecidas. As vagas serão preenchidas conforme a disponibilidade de vagas 
em cada um dos minicursos, por ordem de inscrição.  
 

1.2 As inscrições serão feitas no link: 
https://docs.google.com/forms/d/1aoa-5LFLkQALYe-

UdXKZfKEFvnE9JPDZ0zepGwM03jM/edit 
 
 

2. Dos valores das inscrições 
 

2.1 Os valores das isicrições do III Seminário Vivendo e Aprendendo - 
“Democracia para que te quero: que partidos queremos tomar na educação?” 
serão distribuídos de acordo com as seguintes categorias: 
 

 De 01/08/16 à 31/08/16 De 01/09/16 à 20/10/16 

Profissionais R$ 60,00 R$ 70,00 

Estudantes  R$ 30,00 R$ 40,00 

Professoras da rede pública 
de Educação 

R$ 30,00 R$ 40,00 

Associadas (famílias) R$ 20,00 R$ 30,00 

Associadas (profissionais) Gratuito Gratuito 

Vagas gratuitas ou com 
valor reduzido 

Sujeitas à análise, vide 2.2 

 
  



2.2 As vagas gratuitas ou com valor reduzido serão reservadas às pessoas que 
não têm condição de arcar com os valores acima indicados. As pessoas interessadas 
em participar do evento nessa condição deverão apresentar justificativa para a 
solicitação da gratuidade ou de redução do valor de inscrição (indicando 
expressamente, nesse caso, o valor pleiteado) na própria ficha de inscrição. Cada 
solicitação será analisada por uma Comissão formada por membros do Centro de 
Estudos da Vivendo e Aprendendo, considerando a peculiaridade e a razoabilidade 
de cada demanda, bem como a disponibilidade orçamentário-financeira da estrutura do 
Seminário. As respostas a cada solicitação serão enviadas por e-mail, individualmente. 
 

 
3. Do pagamento 
 

3.1 O pagamento das inscrições deverá ser feito por meio de depósito ou de 
transferência bancária para a conta corrente da Vivendo e Aprendendo: 

 
Banco do Brasil 
Agência: 3603-X 
Conta Corrente: 437754-0 
CNPJ: 00.686.246/0001-68  

 
  Os comprovantes de depósito deverão ser enviados para o endereço 

eletrônico centrodeestudosvivendo@gmail.com, com cópia para 
secretaria@vivendoeaprendendo.org.br até a data-limite estabelecida neste 
Edital. Escreva no título do e-mail o seguinte: [comprovante seminário + 
nome da participante] 

 
  
4. Das inscrições no Seminário na modalidade COM apresentação de trabalhos 
 

4.1 É possível participar do III Seminário Vivendo e Aprendendo - 
“Democracia para que te quero: que partidos queremos tomar na 
educação?” em duas modalidades: com apresentação de trabalho (item 4) ou 
sem apresentação de trabalho (item 1). 
4.2 Para participar da modalidade com apresentação de trabalho, a interessada 
deverá efetuar sua inscrição, escolher 1 (um) minicurso para participar e 
proceder conforme os itens a seguir. 
4.2.1 A(s) autora(s) deverá(ão) preencher ficha de inscrição, que contém espaço 
destinado ao resumo, no link: 

https://docs.google.com/forms/d/1s5nd-3z3dQK7b2OOM2d1R0-
990yLsjFa4Fks2wWoGPc/viewform?c=0&w=1 



4.2.2 As apresentações de trabalho estarão sujeitas ao pagamento da inscrição 
no Seminário. 
4.2.3 O prazo de envio dos trabalhos inicia-se em 1o de agosto de 2016 e 
encerra-se em 29 de agosto de 2016. 
4.2.4 A lista dos trabalhos aprovados será divulgada até 12 de setembro de 
2016 na página https://www.vivendoeaprendendo.org.br/ 

 
5. Da apresentação de trabalhos 
 
   5.1 Os trabalhos deverão ser inscritos em um dos eixos temáticos a seguir: 
 

● Gênero e sexualidade; 
● Diversidade étnica e educação; 
● Experiências pedagógicas inovadoras e democráticas; 
● Processos de inclusão na educação. 

 
5.2  Os trabalhos apresentados podem ser pesquisas, artigos, performances, 

ensaios ou relatos de experiência, acadêmicos ou não, que serão 
apresentados durante o evento. 

5.3   Serão selecionados 5 (cinco) trabalhos para cada eixo temático. 
5.4  A(s) autora(s) dos trabalhos selecionados devem apresentá-los no dia 22 de 

outubro de 2016 (sábado), a partir das 15h00, e terá(ão) 15 minutos para 
apresentação, sendo que após todas será realizado debate. 

5.5  Cada autora poderá inscrever mais de um trabalho, seja de autoria 
individual ou coletiva. No entanto, uma mesma autora só poderá ter 1 (um) 
único trabalho selecionado para apresentação.  

5.6 A organização do evento disponibilizará projetor digital para as 
apresentações dos trabalhos. Caso a autora precise de outros equipamentos, 
como computadores, microfone e caixas de som, deverá dispor deles por sua 
própria conta. 

5.7 O debate das Mesas será mediado por membro da equipe pedagógica da 
Vivendo e Aprendendo. 

 
 6. Da estrutura do resumo 
 

6.1 O resumo deverá ter no máximo 4000 caracteres com espaço, excluídas as 
referências bibliográficas. 

6.2  É recomendável, sempre que cabível, constar nos trabalhos: objeto, 
objetivos, metodologia e resultados da pesquisa/relato de experiência. 



6.3  Para fins de envio e de seleção dos trabalhos, o resumo expandido não 
deverá estar identificado com o(s) nome(s) da(s) autora(s) no corpo do texto ou em 
qualquer parte do arquivo que contenha o resumo expandido.  
  
 7. Da seleção dos trabalhos 
 

7.1 A Comissão de Seleção para avaliação dos trabalhos será composta por 5 
(cinco) integrantes do Centro de Estudos e do Conselho Pedagógico da 
Vivendo e Aprendendo – instâncias responsáveis pela organização do 
Seminário. 

7.2 Os critérios utilizados pela Comissão de Seleção serão: 
 
● Pertinência em relação ao tema do Seminário; 
● Inovação e criatividade; 
● Consistência teórico-prática; 
● Inteligibilidade na expressão de ideias. 

 
7.3 Após o resultado da seleção, deverão ser enviados os trabalhos completos 
(na íntegra) para o e-mail centrodeestudosvivendo@gmail.com até 3 de outubro 
de 2016, conforme os seguintes padrões: 
 
● O trabalho deverá ter um limite máximo de 15 páginas; 
● O texto deverá ser formatado de acordo com as normas da ABNT no que 

se refere às referências bibliográficas e às citações no corpo do texto; 
● A fonte utilizada deverá ser Times New Roman, tamanho 12, com 

espaçamento entre linhas Simples, em folha padrão A4; 
● As margens superior, inferior, esquerda e direita deverão ser de 2,5 cm; 
● O texto deverá estar no formato Justificado. 

 
  
  



8. Cronograma 
  

Atividade Prazos 

Inscrições dos trabalhos (envio de ficha 
de inscrição e resumo) 

 01/08 a 28/09/2016 

Resultado dos trabalhos aprovados 30/09/2016 

Envio de trabalhos completos 10/10/2016 

Apresentação dos Trabalhos  22/10/2016 

  
  
 
9. Disposições finais 

9.1 As autoras dos projetos selecionados concedem, automaticamente, à 
Associação Pró-Educação Vivendo e Aprendendo, sem qualquer ônus, o 
direito de mencionar e de utilizar, nos seus canais de comunicação e 
publicações, todo e qualquer material decorrente da seleção do projeto, do 
texto e de suas apresentações. 

9.2 A(s) autora(s) dos trabalhos submetidos a este Edital é(são) a(s) única(s) 
responsável(is) pela veracidade das informações encaminhadas e pela 
autenticidade da autoria de seus trabalhos, isentando a Associação Pró-
Educação Vivendo e Aprendendo de qualquer responsabilidade civil ou 
penal a esse respeito. 

9.3  O ato de inscrição implica o conhecimento e a integral concordância da(s) 
participante(s) em relação às normas e às condições estabelecidas neste 
Edital. 

9.4 Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Comissão Organizadora 
do Seminário. 

9.5 Dúvidas em relação aos trabalhos e a este edital deverão ser encaminhadas 
para o e-mail do Centro de Estudos (centrodeestudosvivendo@gmail.com).  

 


