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II  C O N V O C A T Ó R I A 

No período de 1º a 30 de setembro de 2014, estarão abertas as inscrições para 

submissão de resumos ao VIII Congresso Brasileiro de História da Educação, a ser 

realizado na Universidade Estadual de Maringá, de 29 de junho a 02 de julho de 2015, 

e cujo tema central será História da Educação: Matrizes interpretativas e 

Internacionalização. 

 

OBJETIVOS DO VIII CBHE 
 

1. Congregar profissionais que realizam atividades de pesquisa e ensino no campo 

da História da Educação; 

2. Promover e estimular o debate acerca de investigações realizadas na área da 

História da Educação; 

3. Incentivar a produção de novas investigações na área da História da Educação 
nas várias regiões do país; 

4. Contribuir para a divulgação de conhecimentos produzidos na área de História 

da Educação, especialmente aqueles relacionados ao ensino e à pesquisa neste 

campo; 

5. Favorecer a articulação e intercâmbio entre pesquisadores das diversas regiões 
e instituições com vistas ao aprofundamento dos estudos e do ensino no 

campo da história da educação. 
 

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA 

A programação científica do VI CBHE encontra-se organizada em torno das 

seguintes atividades: conferências, mesas-redondas, comunicações coordenadas, 

comunicações individuais e mini-cursos. 

A conferência de abertura será proferida por um pesquisador estrangeiro e a de 

encerramento por um pesquisador brasileiro. Quatro mesas-redondas, cada uma delas 

com três participantes, serão compostas por pesquisadores nacionais e internacionais. 

Todas essas atividades objetivam aprofundar a reflexão e o debate acerca do tema 

central e dos eixos condutores do evento. 



As comunicações coordenadas deverão estar diretamente vinculadas aos eixos 

temáticos. Visam a apresentação de trabalhos completos, selecionados, avaliados e 

previamente organizados pelo Comitê Científico. Em cada uma das sessões será 

apresentado um número determinado de trabalhos a ser oportunamente definido. 

As comunicações individuais também deverão manter vínculo direto com os 

eixos temáticos. Visam a apresentação de trabalhos completos, selecionados, 

avaliados e previamente organizados pelo Comitê Científico. Em cada uma das sessões 

será apresentado um número determinado de trabalhos a ser oportunamente 

definido. 

Os mini-cursos visam contribuir para formação de novos pesquisadores e para a 

formação de professores que atuam ou pretendam atuar na área. 

EIXOS TEMÁTICOS 

O VIII Congresso Brasileiro de História da Educação contará com 10 eixos temáticos 

1 Estado e Políticas Educacionais na História da Educação Brasileira 

2 Etnias e Movimentos Sociais na História da Educação 

3 Fontes e Métodos em História da Educação 

4 História da Educação das Crianças, Jovens e Adultos no Brasil 

5 História da Profissão Docente 

6 História das Culturas e Disciplinas Escolares 

7 História das Instituições e Práticas Educativas 

8 Impressos, Intelectuais e História da Educação 

9 O Ensino de História da Educação 

10 Patrimônio educativo e cultura material escolar  

 

CRONOGRAMA: 

Primeira convocatória 

Maio de 2014 

Segunda convocatória 

Agosto 2014 

Submissão dos resumos 



01 a 30 de setembro de 2014 

Divulgação dos trabalhos aprovados  

14 de novembro de 2014  

Solicitação de nova avaliação 

17 a 21 de novembro de 2014 

Divulgação final  

05 de dezembro de 2014 

Envio trabalhos completos 

Até 28 de fevereiro de 2015 

Pagamento da inscrição no VIII CBHE e confirmação da participação no VIII CBHE 

30 de abril de 2015 

Após essa data o valor será acrescido de 25%. Apenas os participantes que tiverem 

efetuado o pagamento da inscrição no VIII CBHE e confirmado a sua participação 

integrarão a Programação do evento. 

Realização do Evento 

29 de junho a 2 de julho de 2015 

INSCRIÇÕES 

CATEGORIAS VALORES ATÉ 30/04/2015 VALORES APÓS 1/05/205 

Professores Universitários e 

pesquisadores associados à 

SBHE 

R$ 240,00 R$ 300,00 

Professores Universitários e 
pesquisadores não sócios 

R$ 480,00 R$ 600,00 

Estudantes e Professores da 
Educação Básica associados à 

SBHE 

R$ 150,00 R$ 190,00 

Estudantes e Professores da 

Educação Básica não sócios 

R$ 300,00 R$ 375,00 

 

 

 

 



Normas gerais para inscrição e envio de trabalhos 
 

1. Cada participante poderá inscrever até dois trabalhos, individualmente ou em 

coautoria. Trabalhos em coautoria deverão ser enviados apenas pelo autor principal, 

que indicará os nomes dos demais autores. Autores e coautores também devem ser 
sócios da SBHE.  

 
2. No ato da inscrição, os pesquisadores que já são sócios da SBHE deverão anexar ao 

resumo do trabalho submetido o comprovante bancário do pagamento da anuidade 
2014. Novas associações deverão ser efetuadas por meio do site 

http://www.sbhe.org.br e requerem igualmente a anexação do comprovante de 

pagamento no momento de submissão das propostas para o VIII CBHE.  

 
3. O formulário de inscrição para o VIII CBHE deverão ser preenchidos e enviados pelo 

sistema online, disponível no seguinte endereço: http://8cbhe.com.br.dev.vivaweb.net/ (em 

fase final de construção) 
 

4. No ato do envio do trabalho completo, os autores deverão anexar o comprovante 

bancário do pagamento do valor correspondente à inscrição no Congresso. 
 
 
Comunicações coordenadas 
Para submeter comunicações coordenadas é necessário que o (a) coordenador (a) 

envie um resumo geral da comunicação coordenada, indicando o eixo temático 
escolhido e o tema geral da comunicação, enviando também o seu próprio resumo 
juntamente com o resumo dos demais participantes. 
 

1. Os resumos deverão ter Título, no mínimo 2.500 caracteres (contando os espaços) e 
no máximo 3.000 caracteres (contando os espaços), SEM IDENTIFICAÇÃO, em espaço 

simples, fonte Times New Roman, tamanho 12, título do trabalho em negrito; margem 
direita 2,5 e esquerda 3,0; superior e inferior 2,5. Apresentar três palavras-chave. 

Formato PDF.  

 

2. Cada Comunicação Coordenada deverá ser composta de 04 pesquisadores de 

instituições diferentes de, pelo menos, dois estados brasileiros. 
 

3. Todos os participantes deverão efetuar a inscrição. 
 
 
Comunicação individual 
Ao proporem comunicações individuais, os interessados deverão enviar resumo SEM 
IDENTIFICAÇÃO com, no mínimo, 2.500 e, no máximo, 3.000 caracteres (incluindo os 

espaços); em espaço simples, fonte Times New Roman, tamanho 12, título do trabalho 
em negrito; margem direita 2,5 e esquerda 3,0; superior e inferior 2,5. Apresentar três 

palavras-chave. Formato PDF.  

 

 



Minicursos 
Os proponentes de minicurso deverão encaminhar um resumo SEM IDENTIFICAÇÃO 

com, no mínimo, 2.500 e, no máximo, 3.000 caracteres (incluindo espaços), em espaço 

simples, fonte Times New Roman, tamanho 12, título do minicurso em negrito, 

margem direita 2,5 e esquerda 3,0; superior e inferior 2,5. Formato PDF. 
 

 
Informações importantes 
 
Os trabalhos cujos resumos forem aprovados pelo Comitê Científico serão divulgados 

de acordo com o cronograma disponível na página http://8cbhe.com.br.dev.vivaweb.net/ 

(em fase final de construção) Os pesquisadores cujos trabalhos não forem aceitos 

poderão recorrer da decisão do Comitê Científico no período estabelecido no 
cronograma. A relação definitiva dos trabalhos aceitos para apresentação no VII 

Congresso Brasileiro de História da Educação, inclusive com a incorporação daqueles 

cujos recursos forem aceitos, será divulgada na página do VIII CBHE, conforme 

cronograma. 
Os autores dos trabalhos cujos resumos forem aceitos (comunicação coordenada e 

individual) deverão encaminhar o texto completo até o dia 28/2/2015, obedecendo às 
seguintes especificações: título em maiúsculas e negrito, seguido do(s) nome(s) 
completo(s) do(s) autor(es), identificação institucional (Universidade ou instituição de 
ensino e/ou pesquisa), e-mail do(s) autor(es), três palavras-chave, mínimo de 10 e 

máximo de 15 páginas, em forma de artigo, com objetivos, metodologia, problemática 
anunciada e devidamente desenvolvida, considerações finais e referências. O texto 

deve ser digitado em formato A4, fonte Times New Roman, fonte tamanho 12, espaço 
1,5cm, justificado em ambas as margens, com margem 2,5cm. Parágrafo com recuo de 

1,27cm. As citações, a partir de quatro linhas, devem conter espaço simples, recuo à 
esquerda de 4 cm e fonte 11. As notas devem ser de rodapé. Consultar as normas da 

ABNT em vigor quanto às referências. 

Enquanto a página oficial do evento não estiver on-line, as informações sobre o VIII 

CBHE poderão ser encontradas na página da SBHE: www.sbhe.org.br.  

 

 

Comissão Organizadora do VIII CBHE 

Prof. Dr. José Gonçalves Gondra, UERJ 

Profa. Dra. Maria Cristina Gomes Machado, UEM 

Prof. Dr. Carlos Eduardo Vieira, UFPR 

Profa. Dra. Regina Helena Silva Simões, UFES 

Profa. Dra. Cláudia Engler Cury, UFPB 


