
 

 

 

25o Encontro da Associação Sul-Rio-Grandense de 
Pesquisadores em História da Educação (ASPHE) 

 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO E DEMOCRACIA: DESAFIOS E CONQUISTAS 

 

03 a 04 de outubro de 2019 
Universidade Federal do Pampa 

Bagé/RS 
 

 
APRESENTAÇÃO 
 

 

O 25º Encontro da Associação Sul-Rio-Grandense de Pesquisadores em História 
da Educação celebrará assuntos importantes e caros para o fortalecimento da educação 
e da pesquisa crítica no Brasil: a história e a democracia. 
 

Vivemos tempos desafiadores e o 25º Encontro da ASPHE pretende ser um 
espaço plural para o debate, para a troca de experiências, para a coletividade e para o 
fortalecimento da educação e da pesquisa, tão fundamentais para a construção e 
manutenção de uma sociedade democrática que preza pela justiça social, os direitos 
humanos e a diversidade. 
 

Com o desejo de diálogo é que a Unipampa, campus Bagé, e o Grupo de Estudos 
em Educação, História e Narrativas (GEEHN) esperam receber pesquisadores e 
professores da área da História da Educação dispostos a renovar o debate e dar 
visibilidade para a potencialidade da História e da pesquisa no Brasil a serviço da 
democracia. 
 

Convidamos todos os associados e interessados em participar do 25º Encontro 
da ASPHE a explorar as informações sobre o evento, participando da programação 
acadêmico-científica e cultural planejada com dedicação pela comissão organizadora. 
 



 

 

O contato para dúvidas, informações, sugestões sobre o evento pode ser feito 
pelo e-mail  25encontroasphe@bage.unipampa.edu.br. As informações sobre o evento 
também estão disponíveis no site do 25º Encontro da Asphe 
http://sistemas.bage.unipampa.edu.br/25encontroasphe/. 
 

TEMÁTICA 

História da Educação e Democracia: Desafios e Conquistas 

 

DATA  
03 e 04 de outubro de 2019 

 

LOCAL 

Universidade Federal do Pampa, campus Bagé/RS. 

 

OBJETIVOS  
a) Refletir acerca da produção em História da Educação, tendo a ASPHE como espaço de 
referência; 
b) acompanhar a produção do conhecimento na área, considerando o tema das 
pesquisas regionais em História da Educação como objeto de estudo e reflexão; 
c) promover a formação continuada de pesquisadores em História da Educação; 
d) congregar e oportunizar espaços de relacionamento entre professores, estudantes e 
pesquisadores em História da Educação. 
 

PÚBLICO ALVO 

Associados da ASPHE, professores, pesquisadores e estudantes de graduação e de pós-
graduação das áreas de educação e de história. 
 
PROGRAMAÇÃO 

03/10/2019 – QUINTA-FEIRA (Unipampa e Palacete Pedro Osório) 
A partir das 12h: recepção e credenciamento 

14h às 16h: Sessão de Comunicação Oral I 
16h às 16h30: Coffee Break 

16h30 às 18h30: Sessão de Comunicação Oral II 
Após 18h30: Deslocamento para local da conferência de abertura. 
A partir das 18h30: Lançamentos de livros e visitação de exposições 

19h30: Conferência de abertura com apresentação cultura e a palestra "A Educação nas 
Constituições Brasileiras: Compreender a Democracia é resistir historicamente" com o 
Profº Drº Carlos Roberto Jamil Cury (PUC Minas) e mediação da Profª Drª e presidente 
da ASPHE, Patrícia Weiduschadt (UFPEL). 
21h30: Coquetel e confraternização. 

 

04/10/2019 – SEXTA-FEIRA (Palacete Pedro Osório) 
9h às 10h30: Reunião de Grupos de Pesquisa – Espaço de compartilhamento de 
experiências e fortalecimento de relações intergrupos (necessário realizar inscrições 
prévias). Atividade contará com a moderação de representantes do Centro de Estudos 
e Investigações em História da Educação (CEIHE), do grupo História da Alfabetização, 



 

 

Leitura, Escrita e dos Livros Escolares (HISALES) e do Grupo de Estudos em Educação, 
História e Narrativas (GEEHN). 
10h30: Coffee Break 

10h30 às 12h: Assembleia da ASPHE 

12h às 14h: Intervalo para almoço por adesão  
14h às 16h30: Conferência de encerramento com apresentação cultura e palestra 
"Papel da Democracia para/na compreensão da História da Educação Brasileira" com 
a Profª Drª Rosa Lydia Teixeira Corrêa (PUC Paraná) e mediação da Profª Drª Terciane 
Ângela Luchesa (UCS). 
A partir das 16h30: Encerramento 

 

 

REALIZAÇÃO 

Universidade Federal do Pampa (Unipampa), campus Bagé; 
Grupo de Estudos em Educação, História e Narrativas (GEEHN); 
Associação Sul-Rio-Grandense de Pesquisadores em História da Educação. 
 

APOIOS  
Programa de Pós-Graduação Mestrado Acadêmico em Ensino (PPGMAE), Unipampa, 
Bagé;  
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEXT) - Unipampa; 
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI) - Unipampa; 
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL); 
Universidade de Caxias do Sul (UCS); 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC Paraná); 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas); 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS); Secretaria 
de Cultura e Turismo de Bagé (SECULT); 
Arquivo Público Municipal Tarcísio Taborda. 
 

COORDENAÇÃO GERAL 

Prof. Dr. Alessandro Carvalho Bica 

Acad. Raissa Lamadril da Silva Silveira 

Mestranda Simôni Costa Monteiro Gervasio 

Mestrando e TAE Tobias de Medeiros Rodrigues 

 

COMISSÃO CIENTÍFICA 

Antônio Maurício Medeiros Alves (UFPEL) 
Alessandro Carvalho Bica (UNIPAMPA) 
Berenice Corsetti (UNISINOS) 
Claudemir de Quadros (UFSM) 
Chris Ramil (UFPEL) 
Elomar A. Callegaro Tambara (UFPEL) 
Eliane T. Peres (UFPEL) 
Giani Rabelo (UNESC) 
Jauri dos Santos Sá (UNIVATES) 
Jorge Luiz da Cunha (UFSM) 



 

 

José Edimar de Souza (UCS) 
Luciane Scargi S. Graziottin (UNISINOS) 
Magda de Abreu Vicente (UFPEL) 
Maria Augusta Martiarena de Oliveira (IFSUL/Osório) 
Maria Helena Câmara Bastos (PUC/RS) 
Patrícia Weiduschadt (UFPEL) 
Tatiane de Freitas Ermel (URI) 
Terciane Ângela Luchese (UCS) 
Vania Grim Thies (UFPEL) 
 

VALOR DAS INSCRIÇÕES 

A inscrição no evento deverá ser efetivada mediante preenchimento de ficha de 
inscrição no site do evento. 
Os pagamentos (da inscrição e anuidade da ASPHE 2019) deverão ser realizados no 
credenciamento do evento. Os valores são os seguintes: 
 

a) Estudantes de Graduação 

- ouvinte: R$ 35,00 

- com comunicação: R$ 50,00 

 

b) Estudantes de Pós-Graduação 

- ouvinte: R$ 70,00 

- associado com comunicação (quite com anuidade 2017): R$ 80,00 

 

c) Profissionais 

- associado (quite com anuidade 2017): R$ 100,00 

 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 

Os trabalhos que serão enviados para o 25º Encontro da ASPHE devem ser, 
necessariamente, relacionados à História da Educação e devem explicitar objetivos, 
documentação, perspectiva teórico-metodológica, período temporal, conclusões e 
referências. O evento aceitará trabalhos na forma de Comunicação Oral, os quais devem 
ser inscritos em sua forma completa. O texto completo deve possuir, no mínimo, 15 
páginas, e no máximo, 20 páginas, sendo submetidos conforme template 
disponibilizado pela comissão organizadora. Os autores deverão indicar se desejam, ou 
não, publicar seus trabalhos nos anais do evento.  
A submissão dos trabalhos será realizada por meio do site do evento, somente por um 
dos autores, mas com as informações dos demais no corpo do texto, conforme 
template. Os demais autores (são permitidos até três autores por trabalho) deverão 
realizar somente sua inscrição no evento, também por meio do site, no local indicado. 
 

* Não serão aceitos trabalhos enviados fora dos padrões exigidos no template do 25º 
Encontro da ASPHE 

 

 
 



 

 

NORMAS PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE GRUPOS DE PESQUISA 

O 25º Encontro da ASPHE inaugurará um espaço para o debate, a troca de experiências 
e o fortalecimento dos grupos de pesquisa e estudo participantes do evento. O espaço, 
que se dará como uma roda de conversa, terá como objetivo ser uma oportunidade para 
que os grupos compartilhem seus trabalhos em desenvolvimento e encontrem 
oportunidades para intercâmbios de práticas e pesquisas. Neste sentido, estarão 
abertas inscrições prévias para que os grupos de pesquisa demonstrem interesse em 
participar. Durante a atividade, haverá um breve momento para que cada grupo 
apresente seu escopo de atuação e, na sequência, os moderadores conduzirão a 
conversa, recebendo e encaminhando questionamentos e promovendo o debate entre 
os grupos. As inscrições poderão ser realizadas por e-mail, com o título “inscrição de 
grupo para reunião” ou durante o credenciamento.  
Salienta-se que não haverá recursos multimídia disponíveis para a atividade, pois o 
encontro será realizado no Bosque do Palacete Pedro Osório com a proposta de ser um 
espaço informal para o diálogo. 
 

DATAS IMPORTANTES 

Data Evento 

 

Entre 05 de julho 
e 05 de agosto 

Período para submissão de artigos por meio de formulário no 
site do evento. Os interessados deverão atentar para as normas 

de submissão e o template. 
 

PARA A APRESENTAÇÃO DE TRABALHO É OBRIGATÓRIO O 
PAGAMENTO DA TAXA DE ASSOCIAÇÃO À ASPHE, NO VALOR 

DA ANUIDADE DE 2019. 

06 de agosto a 01 
de setembro 

Período de avaliação pela Comissão Científica. 

Até 06 de 
setembro 

Divulgação das Comunicações aprovadas pelo site do evento 

Entre 05 de julho 
e 03 de outubro 

Período para inscrição dos participantes ouvintes do evento e 
grupos de pesquisa ou estudos interessados em participar da 

reunião dos grupos. 
 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS INSCRITOS 

Os critérios para avaliação do texto levam em conta: 
a. Atendimento das normas de apresentação;  
b. Atualidade e relevância da temática;  
c. Indicação clara dos objetivos,  
d. Metodologia da pesquisa,  
e. Discussão teórica atualizada;  
f. Adequação da bibliografia;  
g. Adequação às normas da ABNT. 
 

 
 



 

 

INFORMAÇÃO PARA OS ASSOCIADOS 

Os valores da anuidade referente ao ano de 2019 são os seguintes: 
 

anuidade para associado profissional: R$ 150,00 

anuidade para associado estudante: R$ 70,00 

 

 

Bagé, 11 de março de 2019 
 
 

Equipe Organizado 
25º Encontro da ASPHE 


