BOLETIM INFORMATIVO n. 1/2017
SIMPÓSIO INTERNACIONAL PROCESSOS CIVILIZADORES
(SIPC)
1. XVI SIPC – VITÓRIA – UFES/2016:
De 21 a 25 de novembro de 2016 foi realizado, na Faculdade de Educação da
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), o XVI Simpósio Internacional Processos
Civilizadores – “diálogos interdisciplinares: política, contexto e processos sociais”. A
comissão organizadora esteve sob a coordenação geral do Prof. Reginaldo Célio Sobrinho
e do Prof. Edson Pantaleão, e contou com uma equipe de técnicos e estudantes. A todos
agradecemos pela acolhida, pelos momentos acadêmicos e pelo estreitamento de laços
interpessoais.
Participaram do evento pesquisadores de diversos países, entre eles: Brasil, Colômbia,
Argentina, Bolívia, México, Portugal, Inglaterra, Alemanha. Os anais do XVI SIPC
podem ser consultados no site: http://www.processocivilizador.ufes.br/anais
Registramos os agradecimentos e parabenizamos a todos os organizadores (UFES),
os membros da comissão científica e os pesquisadores presentes no evento pela
excelência acadêmica concretizada no XVI SIPC/2016. E, desde já, convidamos a todos
a participar da próxima edição do XVII SIPC, Londrina/PR, Brasil-2018.
2. FUNDAÇÃO NORBERT ELIAS
Agradecemos à Fundação por ter sido representada no XVI SIPC na presença e
participação do Prof. Jason Hughes, da Universidade de Leicester. E gostaríamos de
continuar a contar com a Fundação para o XVII SIPC.
4. XVII SIPC – LONDRINA/PR, BRASIL: 15 A 19 DE OUTUBRO DE 2018
Os Grupos de Pesquisa liderados pelos professores Tony Honorato (UEL-Londrina)
e Célio Juvenal Costa (UEM-Maringá), organizarão a edição do XVII Simpósio
Internacional Processos Civilizadores, que terá sede na Universidade Estadual de
Londrina (UEL), Brasil, outubro de 2018.
A UEL está localizada na cidade Londrina, Estado do Paraná, região Sul do Brasil.
Na Universidade, a Comissão Organizadora local, constituída por membros da UEL e da
UEM (Universidade Estadual de Maringá), contará com o apoio dos Programas de PósGraduação em Educação de ambas as Universidades, além do Grupo de Pesquisa
Processos Civilizadores e do Laboratório de Estudos do Império Português (LEIP).
O XVII SIPC ocorrerá no mês de outubro de 2018 e contará com a exposição de
trabalhos nas modalidades: Conferência, Mesas coordenadas, Comunicação oral,

workshop e Mini-Cursos. O evento pretende reunir até 200 pesquisadores de diferentes
áreas do conhecimento, em quarenta horas de atividades acadêmicas.
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INSTRUÇÕES PARA ENVIO DE ARTIGO
MODALIDADES DE SESSÃO:
A) Sessão Mesa Coordenada: espaço para apresentação de artigos referentes às
pesquisas/estudos concluídas(os), ensaios, resenhas e teses. Na Mesa Coordenada cada
participante terá 20 minutos para exposição, estando previsto debate ao final das
exposições. A Sessão de Mesa Coordenada deverá ser proposta atendendo os seguintes
indicadores:
 Composta por 3 ou 4 pesquisadores doutores;
 Entre os componentes da mesa deverá ter um expositor de outro país;
 A proposta de Mesa deverá ser submetida por um coordenador que enviará o título
e a ementa da Mesa Coordenada, e também os 3 ou 4 resumos (conforme as
normas e prazos gerais) respectivos de cada participante.
 Cada participante deverá se inscrever no Simpósio e se responsabilizar pelo
custeio de sua participação no evento, incluindo taxa de inscrição.
 Posterior aprovação da Mesa Coordenada, todos os participantes deverão
encaminhar o texto completo, conforme normas e prazos gerais.
Obs. A Comissão Organizadora e Científica do evento, após receberem todas as
submissões de comunicações orais, também poderão, a partir de aproximações temáticas,
propor Mesas Coordenadas. Assim, doutores autores, que enviarem propostas de textos
sem inserção numa mesa coordenada proposta, também poderão ser inseridos em Mesas
Coordenadas formuladas pelas Comissões.
B) Sessão Comunicação oral: espaço para apresentação de artigos referentes às
pesquisas/estudos concluídas(os) ou em andamento, ensaios, resenhas, teses e
dissertações. Na Comunicação oral, cada participante terá quinze (15) minutos para
exposição, estando previsto debate ao final das exposições. A inscrição de proposta
de Comunicação será por meio de um resumo, conforme normas e prazos gerais.
Posterior aprovação, todos os participantes deverão encaminhar o texto completo e
efetuar inscrição conforme as normas gerais.
C) Sessão Workshop: espaço para apresentação de artigos referentes aos projetos de
doutorandos, mestrandos e graduandos (iniciação científica), com um Prof. Dr. (ou
Dtdo.) que comentará/debaterá o texto a partir de leitura prévia. As Sessões de
Workshop ocorrerão simultaneamente e cada participante terá o tempo de quinze (15)
minutos para exposição e quinze (15) minutos de debate, tendo acesso livre ao
público.
D) Sessão Lançamento de Livro: autores interessados em divulgação de suas obras
recém-publicadas (últimos 3 anos ou ainda não lançadas nos SIPCs anteriores),
devem
enviar
um
e-mail
para
a
Comissão
organizadora
(simposioelias2018@gmail.com) solicitando participação na Sessão de Lançamento
de Livros.

Obs. Cada participante deverá indicar uma opção para a apresentação do artigo
(Comunicação oral, Workshop, Mesa Coordenada). Cabendo à Comissão Científica
analisar e, quando pertinente, sugerir outra forma de exposição, inclusive, no caso de
comunicação oral, indicação para Mesas.
ORIENTAÇÕES TÉCNICAS:


As
propostas
submetidas
simposioelias2018@gmail.com



Nos Anais do XVII Simpósio e no site do Grupo de Pesquisa Processos
Civilizadores, somente serão publicados os trabalhos completos efetivamente
apresentados no evento.



Independente da modalidade de Sessão, cada participante poderá enviar no
máximo um (1) artigo como autor principal e dois (2) em co-autoria. Em hipótese
alguma será admissível artigos com mais de três (03) autores.



Nas propostas serão observados os seguintes critérios para avaliação: adequação
ao tema do Simpósio; consistência argumentativa, diálogo com a literatura/fontes,
registro linguístico apropriado e formatação.

devem

ser

enviadas

para:

FORMATAÇÃO (Mesa Coordenada, Comunicação Oral e Workshop)


Idiomas: Serão aceitos textos em Português, Espanhol e Inglês.



Digitação do Resumo proposta: Deve apresentar o título em negrito e em letra
maiúscula. Nome do(s) autor(es), instituição, titulação e e-mail. Deve conter no
mínimo 350 e no máximo 500 palavras, exceto referências bibliográficas.
Espaçamento simples; fonte tipo Times New Roman, tamanho 12, parágrafo
normal sem recuo, justificado. Na sequência indicar três (3) palavras-chave, que
deverão ser separadas por um ponto entre elas. Enviar proposta para:
simposioelias2018@gmail.com



Digitação do texto completo: para participar no evento, todos os autores com
resumos aprovados deverão encaminhar o texto completo para:
simposioelias2018@gmail.com
Obs. As normas gerais para o envio do texto completo serão divulgadas após a
aprovação dos resumos submetidos.
A Comissão Organizadora e a Comissão Científica não se responsabilizarão por
eventuais problemas de qualquer natureza, inclusive presença de vírus, que
impeçam a abertura dos arquivos. O evento não se responsabilizará pelas opiniões,
afirmações ou questões similares emitidas pelos autores.

XVII SIPC – OUTRAS INFORMAÇÕES






Dezembro de 2017 está previsto o lançamento do site do XVII SIPC.
Ressalta o interesse em mobilizar publicações conjuntas de produções dos
investigadores nacionais e estrangeiros em livros e dossiês de revistas, a serem
lançados na ocasião do evento ou posteriormente.
Por fim, na UFES/2016, em reunião de avaliação final definiu estabelecer o
pagamento de inscrição como condição para participação no evento, e que todos
os participantes deverão pagar independentemente de ser conferencista,
palestrante, ministrante de curso. Também definiu que cada participante
deverá buscar alternativas para o pagamento de passagens aéreas e
hospedagem, junto aos órgãos de fomento de seus países e universidades, assim
a facilitará o trabalho da Comissão Organizadora do XVII SIPC em tempos de
recessão econômica.
Convocatória: A Comissão Organizadora está recebendo manifestações de
Instituições Superiores e Programas de Pós-Graduação interessados na CoPromoção do XVII SIPC, via e-mail: simposioelias2018@gmail.com
4. ATIVIDADES REALIZADAS EM 2017

JUNHO
O grupo de pesquisa “Educação e Processo Civilizador”/GPEPC da Universidade Federal
da Grande Dourados/UFGD/MS, coordenado pela profa. Magda Sarat, promoveu o IX
Seminário do Grupo Educação e Processo Civilizador: leituras e diálogos com
Norbert Elias entre os dias 28 e 29 de junho/2107. O evento contou com a participação
de colegas discutindo pesquisas a partir das leituras de Norbert Elias. Contamos com a
participação de pesquisadores de diversas instituições: UBA, UEM, UEL, UFGD, UFPR
e UNESPAR. Na ocasião, fizemos uma homenagem ao professor Ademir Gebara, por sua
participação junto ao Programa de Pós-Graduação da UFGD.
Todas as fotos, programação e homenagem podem ser vistas no site do grupo
http://ufgdgrupoeducacaoeprocessocivilizador.com/
AGOSTO
Realizou-se uma Mesa Coordenada no IX Congresso Brasileiro de História da
Educação - "História da Educação: global, nacional e regional", realizado pelo
Centro de Ciências Humanas Letras e Artes da Universidade Federal da Paraíba/UFPB,
entre 15 e 18 de agosto de 2017, na cidade de João Pessoa, Brasil. A Mesa coordenada
foi proposta no eixo 8: “Teoria da história e historiografia da educação” e teve como título
História da Educação e Processos Civilizadores: teorias de Norbert Elias, o objetivo
foi apresentar e discutir pesquisas de história da educação fundamentadas nas teorias dos
processos civilizadores e da sociologia figuracional propostas por Norbert Elias. A obra
de Elias tem-se apresentado à historiografia da educação como um caminho teóricometodológico pertinente aos estreitamentos entre os campos da Educação, da História e
da Sociologia. Na ocasião, apresentamos quatro trabalhos sendo estes: 1) “As reformas
educacionais em Portugal no século XVI” de Célio J. Costa (UEM); 2) “Educação na

infância e história das mulheres: contribuições de Norbert Elias” de Magda Sarat
(UFGD); 3) “Elias, Mozart e Honorato Faustino: por uma história dos intelectuais da
educação” de Tony Honorato (UEL); 4) “Norbert Elias: educação e a civilização dos pais”
de Ricardo Lucena.
Na ocasião, fizemos uma reunião para avançar na organização do XVII SIPC, a ser
realizado em 2018.
SETEMBRO
Como resultado dos trabalhos apresentados no evento XVI SIPC, realizado na
UFES\2016 em Vitória\ES, encerrou-se a captação de capítulos para a organização da
Coletânea “Norbert Elias: Educação, Política e Processos Sociais”, a ser publicada pela
Editora da Universidade Federal do Espírito Santo - EDUFES, no segundo semestre de
2018. Previsão de lançamento no próximo XVII SIPC, Londrina.
NOVEMBRO
Foi publicado o Dossiê “Norbert Elias e Educação”, na seção temática da Revista
Educação e Realidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, organizado
pela professora Magda Sarat (UFGD/) e pelo professor Reginaldo Celio Sobrinho
(UFES). A publicação objetiva contribuir no refinamento de construções teóricometodológicas que ampliem o trabalho investigativo no campo da Educação. Reunimos
seis artigos, articulados em torno dos pressupostos da Sociologia Figuracional, que
expressam distintas possibilidades de análises dos processos educativos e respondem aos
fenômenos investigados pelos autores: Cas Wouters, Cynthia Greive Veiga, Magda Sarat,
Miria Izabel Campos, Tony Honorato, Reginaldo Célio Sobrinho, Maria das Graças Silva
Carvalho de Sá, Edson Pantaleão, Ricardo de Figueiredo Lucena. Convidamos à leitura,
que pode ser acessada no link:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=2175623620170004&l
g=pt&nrm=iso

Colaboradores na Edição do Boletim n. 1\2017:
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