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O 6º Colóquio Internacional-2017 
 

«Discursos, representações, argumentação» O Rio de 
Janeiro recebe pesquisadores para discutir o tema 
“Olhares diferentes, as mesmas questões: discurso e 
interdisciplinaridade”. 
 
Em parceria com a UFRJ e a Université de Montréal, nossa universidade organizou e 
realizou entre 16 e 18 de agosto deste ano o Sexto Colóquio Internacional Discursos, 
representações, argumentação”, que teve como tema “Olhares diferentes, as mesmas 
questões: discurso e interdisciplinaridade”. 



Os Colóquios são promovido bienalmente pelo Communalis que é uma sociedade 
internacional de pesquisa interessada em questões transdisciplinares, nos processos 
psicossociais de produção de significado, em sua articulação com a comunicação, a 
argumentação e as representações individuais e sociais. 
Este teve o objetivou refletir sobre as dimensões epistemológicas, teóricas e 
metodológicas dos cruzamentos disciplinares discursivos relativos aos discursos. 
 
 

Lançamento do e-book 2017 
 

 O lançamento do e-Book Educação e Tecnologia: abordagens críticas, organizado 
pelos Profs. Giselle Ferreira, Alexandre Rosado e Jaciara Carvalho, será realizado em 
3 de agosto, no Auditório Alda Mazzotti do PPGE/UNESA, no Campus Centro I 
(Presidente Vargas - Uruguaiana). Serão oferecidas palestras por dois dos autores que 
contribuíram para o volume, o Prof. Ralph Ings Bannell (PUC-Rio) e a Profa. Raquel 
Goulart Barreto (UERJ.). O evento, aberto ao público interessado, terá início às 13:30.  

O livro está disponível livre e abertamente (sob uma licença Creative Commons) no 
endereço https://ticpe.files.wordpress.com/2017/04/ebook-ticpe-2017.pdf.  

 
 

I Jornada de Pesquisa do PPGE da UNESA 
 
Nos dias 28 e 29 de junho de 2017 acontecerá a I Jornada de Pesquisa do PPG-
Educação/Estácio. Serão apresentados e discutidos estudos desenvolvidos pelas três 
Linhas de Pesquisa do Programa. A programação inclui apresentação das Linhas, com 
seus respectivos projetos, e apresentação oral de mestrandos, de doutorandos e de 
egressos. Durante todo o evento ficarão expostos pôsteres confeccionados por 
mestrandos e doutorandos, divulgando as pesquisas que estão realizando. Em breve 
comunicaremos a programação completa do evento. 
 

E-book Educação e Tecnologias: abordagens 
críticas 

E-book, edição bilíngue, disponível em 
https://ticpe.files.wordpress.com/2017/04/ebook-ticpe-2017.pdf e organizado por 
Giselle Ferreira, Alexandre Rosado e Jaciara Carvalho do Programa de Pós-
Graduação em Educação, recebeu destaque em The Chronicle of Higher Education, 
jornal publicado nos Estados Unidos, com elogiosa menção de Maha Bali, respeitada 
pesquisadora da área de educação e tecnologias. Parabéns ao grupo. Ver: 
http://www.chronicle.com/blogs/profhacker/preview-books-ill-be-reading-this-
summer/64049  



Pedagogia, Campus Nova Iguaçu, Parabéns!  
As professoras Alzira Batalha Alcântara e Stella Maria Peixoto de Azevedo Pedrosa 
participaram do “I Seminário Pedagogia em Foco na Baixada Fluminense” 
apresentando as linhas de pesquisa do PPGE da UNESA. O evento, realizado no dia 20 
de maio no campus Nova Iguaçu da UNESA, contou com um número expressivo de 
participantes e teve uma bela atividade cultural no seu encerramento.  
 

PPGE da Unesa comemora...  
A Revista Educação e Cultura Contemporânea, publicação do Programa de Pós-
Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Estácio de Sá, foi classificada como 
A2 no Qualis – 2013/2016, avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes). Uma conquista importante pela sua relevância na 
comunidade acadêmica. 

 

Egressa Doutorado PPGE - UNESA    
Parabenizamos Fátima Ivone de Oliveira Ferreira, egressa doutorado em 
Educação, por ter sido contemplada com auxílio à editoração (APQ 3), edição 2016, 
para o trabalho: “Políticas de formação continuada: vivências do Programa de 
Residência Docente do Colégio Pedro II nas áreas de Sociologia e Filosofia”  

 
Convite: Hacia donde va la política educativa? 
No dia 25 de maio, quinta-feira, das 15 às 17h teremos no auditório Alda Mazzotti, a 
palestra "Hacia donde va la política educativa? Interpelando un recorrido..." ministrada 
pela professora Dra. Maria Rosa Carbonari, docente da Universidad Nacional de Rio 
Cuarto (UNRC), Rio Cuarto, Córdoba, Argentina. Todos serão bem-vindos! 

 
Processo de Seleção de Docentes  

 
O Programa de Pós-Graduação em Educação comunica a abertura das inscrições para 
a seleção de docente para a Linha PPFE 
 
Inscrição: 12 de abril a 12 de maio. 
 
Edital (link) 

 
Palestra  
 

FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 
 
Palestrante: Prof. Dr. Nicholas Davies da Universidade Federal Fluminense.  
 
Data: 11/05/2017 

Horário: 16h  

Local: Auditório Profª Alda Alves-Mazzotti - 22 º andar - Campus Centro I 



 

Parabéns doutorandas! 

O Programa de Pós-Graduação em Educação contou com a participação de três 
doutorandas, da linha de Políticas, Gestão e Formação de Educadores (PGFE), 
no XXVIII Simpósio de Política e Administração da Educação, realizado na Universidade 
Federal da Paraíba - João Pessoa - Paraíba - Brasil, de 26 a 28 de abril de 2017, 
promovido pela Associação Nacional de Política e Administração da Educação – ANPAE. 
A doutoranda Elaine Rodrigues de Ávila, em coautoria com a professora Wânia 
Regina Coutinho Gonzalez, apresentou o trabalho A PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA 
DO PROJETO AUTONOMIA CARIOCA: A RELAÇÃO DE UMA ACELERAÇÃO DE ESTUDOS 
COM ÍNDICES QUALIFICADORES DA REDE PÚBLICA CARIOCA (2010-2014). A 
doutoranda Roseli Maritan de Aboim Costa, em coautoria com a professora Alzira 
Batalha Alcântara, apresentou o trabalho A JUDICIALIZAÇÃO NA POLÍTICA 
EDUCACIONAL: ALGUMAS IMPLICAÇÕES NO CAMPO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA. As 
doutorandas Marluce Leila Simões Lopes, da Universidade Federal do Espírito Santo 
(UFES) e Luciane Martins de Oliveira Matos, da UNESA, apresentaram o trabalho 
A GESTÃO ESCOLAR, A EXCLUSÃO SOCIAL E A ATUAÇÃO DO CONSELHO DE ESCOLA.    

NOTA DE FALECIMENTO 
Com imensa tristeza, comunicamos o falecimento do nosso querido professor JORGE 
ATÍLIO SILVA IULIANELLI da linha de Políticas, Gestão e Formação de Educadores 
(PGFE) no dia 01 de maio de   2017.  

ADIADO LANÇAMENTO DO E-BOOK 

 
 Ontem, perdemos um colega muito querido em nosso Programa de Pós-Graduação, 
o Prof. Jorge Atílio Iulianelli. Esse sentimento de perda nos impede de realizar a 
celebração que pretendíamos nesta quinta-feira (4 de maio). Assim, adiaremos o 
lançamento do nosso e-book Educação e Tecnologia: abordagens críticas. Uma nova 
data será estudada e divulgada em breve. 

Novo e book da linha TICPE 
Após meses de muito trabalho, a linha TICPE tem o prazer de publicar o seu e-book de 
2017, Educação e Tecnologia: abordagens críticas, compartilhado sob uma 
licença Creative Commons. A coletânea bilíngue reúne 12 capítulos de pesquisadores 
do Brasil, Austrália, Escócia, Estados Unidos, Inglaterra e Reino Unido, e foi organizada 
pelos Profs. Giselle Ferreira, Alexandre Rosado e Jaciara Carvalho. O volume pode ser 
baixado livremente do blog do grupo no seguinte 
endereço: https://ticpe.files.wordpress.com/2017/04/ebook-ticpe-2017.pdf.  



 

Lançamento do e-book 2017 
 

4 DE MAIO: EVENTO DE LANÇAMENTO DO E-BOOK BILÍNGUE DA TICPE 

1. Nas próximas duas semanas, disponibilizaremos o e-book bilíngue organizado 
pelo grupo TICPE “Educação e Tecnologias: abordagens críticas”, com autores 
nacionais e internacionais. Até lá, aproveitamos para convidar todos/as para o 
evento de lançamento no dia 04 de maio (quinta-feira), que contará com duas 
palestras de autores do livro, a Profª Raquel Barreto (UERJ) e o Prof. Ralph 
Banell (PUC-RJ).  

 

Aula magna PPGE 2017 
  

A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE EDUCADORES 
 
Palestrante: A Profª Drª CLAUDIA MARIA COSTA ALVES, atual coordenadora do Grupo 
de Trabalho de História da Educação (GT02) da Associação Nacional de Pós-Graduação 
e Pesquisa em Educação(ANPEd), ministrou aula magna no PPGE – UNESA. A 
professora refletiu acerca da centralidade da História da Educação na formação dos 
educadores na sociedade brasileira diante dos desafios que têm marcado o cenário 
contemporâneo. 
 
Data: 06/04/2017 

Horário: 14h  

Local: Auditório Profª Alda Alves-Mazzotti - 22 º andar - Campus Centro I 

 

VI Conversa com o autor: Análise dos argumentos 
que apresentam as 20 metas do Plano Nacional de 
Educação 
A revista Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação tem o prazer de convidar 
para a 6ª edição do evento "Conversa com o autor", que acontecerá no dia 27 de 
março, segunda-feira, das 14h às 16h, na Sala do Conselho da Fundação 
Cesgranrio, campus Rio Comprido. Na ocasião, os Professores Claudia Alvarenga e 
Tarso Mazzotti conversarão sobre o artigo publicado recentemente na Ensaio 94. O 
artigo em questão tem por objetivo analisar os materiais discursivos do Caderno 
Digital “Conhecendo as 20 metas do PNE”, que apresenta o Plano Nacional de 
Educação (PNE) sancionado em 2014. Como metodologia utiliza-se a análise retórica 
pelo viés da Teoria da Argumentação, como proposto pela Nova Retórica, o que 
permite examinar as técnicas argumentativas e os raciocínios de maior adesão para 
as ações educativas estabelecidas, ao expor os valores afirmados e onde se sustentam 
neste contexto. Os discursos recorrem às figuras de amplificação e a outros raciocínios 
que instituem os argumentos usuais e familiares entre orador e auditório neste 
documento.   


