
 

 

 

 

 

Assunto: Convite para a participação no 3º Congresso Bienal da Rede Lusófona de Investigação-Ação Colaborativa Estreiadiálogos: Interfaces 

entre a pesquisa-ação e as lutas sociais na atualidade 

Prezados(as) Senhores(as), 

É com muita alegria que convidamos os senhores(as) e, solicitamos a ampla deste presente convite, aos grupos de pesquisas ligados aos departamentos 

dessa instituição para participarem do III Congresso Bienal da Rede Lusófona de Investigação-Ação Colaborativa Estreiadiálogos: Interfaces entre 

a pesquisa-ação e as lutas sociais na atualidade, que acontecerá virtualmente e de forma gratuita entre os dias 22 a 25 de novembro de 2021. O 

congresso é promovido pela Rede Internacional de Investigação-Ação Colaborativa (ESTREIADIÁLOGOS) que tem por objetivo promover uma 

abordagem investigativa democrática e inclusiva e conta com a participação de investigadores, estudantes e profissionais de vários domínios, incluindo 

da educação, da saúde, do serviço social e dos estudos da criança, oriundos dos países de língua oficial portuguesa.  

Mediante ao momento histórico vivido pelas sociedades no mundo, dos desafios causados pela pandemia da Covid-19, colocamo-nos na busca por 

epistemologias que promovam o debate em torno das investigações numa acepção crítica, reflexiva e colaborativa, capaz de propiciar a inventividade 

necessária que possa trazer-nos de volta possibilidades de transformações.    

Assim, o III Congresso Bienal da Rede Lusófona de Investigação-Ação Colaborativa Estreiadiálogos: Interfaces entre a pesquisa-ação e as lutas 

sociais na atualidade, tem por objetivo fomentar a produção de conhecimentos na área da pesquisa-ação, a partir de abordagens interdisciplinares, 

colocando em debate os desafios teóricos, epistemológicos e metodológicos dessa perspectiva investigativa, em diálogo com as diversas realidades 
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socioculturais de países de língua portuguesa. A crise social que vivemos no mundo hoje pode nos inspirar para continuar nossas pesquisas em 

processos coletivos e interdisciplinares. 

Será que aprendemos que os conhecimentos nunca são alheios aos interesses humanos, que se dão imersos aos contextos das relações uns com os 

outros? Aprendemos o suficiente para construir epistemologias de pesquisa que dão conta de captar as sutilezas impressas no mundo da vida? Nunca 

foi tão pertinente problematizar a pesquisa-ação. A complexidade das relações humanas nos exige cada vez mais incorporar em todas as áreas do 

conhecimento o pressuposto de que todo conhecimento é proveniente dos interesses humanos e que devem ser socialmente sustentáveis. A pesquisa-

ação é entendida como processo de construção coletiva que se constitui no contexto das relações e das lutas sociais da atualidade.  

Dentro dessa perspectiva o III Congresso Bienal da Rede Lusófona de Investigação-Ação Colaborativa Estreiadiálogos: Interfaces entre a pesquisa-

ação e as lutas sociais na atualidade, visa constituir um espaço de debate sobre o papel da pesquisa-ação, em diversos contextos socioprofissionais, no 

desenvolvimento de práticas sociais que promovam a inclusão, o diálogo intercultural, a emancipação, a justiça social e cognitiva. Acreditamos que a 

pesquisa-ação se apresenta como possibilidade de ressignificação de práticas sociais fomentando a produção de conhecimentos, a criatividade, o 

desenvolvimento intelectual e o potencial reflexivo humano.  

 

PALESTRANTES CONFIRMADOS: 

♦️ Prof.ª Dr.ª Maria Amélia do Rosário Santoro Franco - (Brasil)  

- Pós-doutorado em Pedagogia e Prática Docente pela Universidade de Paris VIII (UP-VIII) e Universidade Federal de Sergipe (UFS). 

- Professora Titular e Pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Católica de Santos (UNISANTOS). 

  

♦️ Prof.ª Dr.ª Maria Assunção Flores Fernandes - (Portugal)  

- Doutora em Educação pela Universidade de Nottingham/Reino Unido. 

- Professora auxiliar da Universidade do Minho/Portugal. 

 

 

 



♦️ Prof. Dr. Moises Manuel Cau - (Moçambique)  

- Doutor em Educação pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT) / Portugal. 

- Instituto Superior de Estudos de Defesa Tenente - General Armando Emílio Guebuza, Matola/Moçambique. 

  

♦️ Prof. Dr. Silvio Ancisar Sanchez Gamboa - ( Brasil)  

- Doutor em Educação pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 

- Pesquisador visitante nas Universidades: Nacional da Colômbia (UN), Católica de Chile (Campus Villa Rica), Estadual de Maringá, (UEM), 

Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Federal da Bahia (UFBA), professor visitante na Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, Argentina) e na Universidad Nacional de Córdoba (UNC, Argentina). É professor visitante na 

Universidade Federal de Alagoas – UFAL. 

  

  ♦️ Prof. Dr. Júlio Emílio Diniz-Pereira - (Brasil)  

- Doutor (Ph.D.) em Educação (mais especificamente, em Sociologia do Currículo e da Formação de Professores) pela University of 

Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos (2004). 

- Professor Titular da Faculdade de Educação (FaE) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

 

♦️Profª. Drª Denise Meyrelles de Jesus - (Brasil) 

- Pós-Doutora em Educação Especial pela Universidade Estadual de São Paulo (2002) e pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(2018) 

-Professora titular na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 

 

 

 



 

 SOBRE AS INCRIÇÕES:  

AS INCRIÇÕES PARA OUVINTES JÁ ESTÃO ABERTAS! 

Para realizar sua inscrição de forma rápida e segura é preciso:  

1º- Cadastrar-se ou fazer login na plataforma (Even3 - https://www.even3.com.br/evento/login?evento=estreiadialogos2021) – incluindo e-mail + 

senha.  

OBSERVAÇÃO I:   

Após fazer o cadastro, fique atento que você irá receber no e-mail cadastrado a confirmação do cadastro.   

 

2º- Realizar sua inscrição no evento entre no site do congresso (https://www.even3.com.br/estreiadialogos2021/),  clique na caixa verde = REALIZAR 

INSCRIÇÃO, preencha o formulário com as questões que surgirem a seguir, clicar na caixa azul = CONTINUAR, clicar na caixa verde = 

CONFIRMAR INSCRIÇÃO.  

OBSERVAÇÃO II: 

Assim que fizer a inscrição, você receberá no e-mail a confirmação da inscrição, com uma caixa verde (COMPROVANTE) para comprovante da 

inscrição, onde ao acessar você terá também acesso a outros itens do link.  

 SOBRE SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

O PRAZO PARA SUBMISSÃO É DE 10/09/2021 A 09/10/2021 

Modalidade: Resumo Expandido 

https://www.even3.com.br/evento/login?evento=estreiadialogos2021
https://www.even3.com.br/estreiadialogos2021/


Área Temática - Eixo 1: Diversidade, cidadania e direitos humanos; Eixo 2: Migrações, multiculturalidade e inclusão; Eixo 3: Ética e qualidade na 

pesquisa-ação; Eixo 4: Desafios metodológicos à pesquisa-ação; Eixo 5: Pesquisa-ação, formação e desenvolvimento profissional 

 NOSSAS REDES SOCIAIS:  

Instagram: @estreiadialogos 

Site: https://www.even3.com.br/estreiadialogos2021/                                                                                                                                                                                              

Youtube: Congresso Bienal EstreiaDiálogos                                                                                                                                                            

 CONTATO PARA DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS:  

Email: duvidas.estreiadialogos@gmail.com 

Atenciosamente, 

Profa. Dra. Mariangela Lima de Almeida – Universidade Federal do Espírito Santo  

Coordenação Geral do Evento 

Whatssap: +55 27 996000575 

Email: congressobienal2021@gmail.com 

 

Realização 

                                        

https://www.even3.com.br/estreiadialogos2021/

