Salamanca, 26 de novembro de 2018.

CIRCULAR Nº. 01

É com satisfação que informamos que nos dias 04 e 05 de abril de 2019, realizaremos o
II Colóquio Internacional Educação e Interculturalidade, na Universidade de Salamanca,
Faculdade de Educação.
O tema do Colóquio é Interculturalidade e Imigração: impactos e desafios à
educação. Tem por finalidade propor o intercâmbio de estudos e investigações

histórico-filosófico-educacionais em relação aos processos de imigração existentes no
contexto europeu e ibero-americano, na perspectiva da educação e da interculturalidade
crítica.
A primeira edição do Colóquio ocorreu na Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC/Brasil), no ano de 2016. A organização desta segunda edição é de
responsabilidade das seguintes instituições: Universidad de Salamanca - USAL; Grupo
de Pesquisa Helmántica Paideia - GIR/USAL; Grupo de Pesquisa Ethos, Alteridade e
Desenvolvimento - GPEAD/FURB;

Programa de Pós-Graduação em Educação -

UNOCHAPECÓ; Grupo de Pesquisa Grafia - UFSC; Grupo de Pesquisa Hermenêuticas
da Cultura, Mundo e Educação - UFSC e; Associação dos Alunos Brasileiros da
Universidade de Salamanca - ABS. Conta com apoio de outras universidades, grupos de
pesquisa e organizações brasileiras e ibero-americanas.
O II Colóquio oferecerá três mesas redondas e dez (10) Campos Temáticos para
que pesquisadores, professores, estudantes e demais interessados possam submeter
comunicações de trabalhos referentes a estudos, investigações ou projetos em

desenvolvimento ou concluídos. Os trabalhos aprovados e comunicados no Colóquio
serão publicados posteriormente ao evento.
Neste sentido, convidamos a todos para inscreverem seus trabalhos,
selecionando um dos Campos Temáticos propostos, a saber:
1. Imigração, Interculturalidade e Educação
2. Migração, Direitos Humanos e Pluralismo Jurídico
3. Interculturalidade e Epis(te)metodologias Decoloniais
4. Migração, Gêneros e Desigualdades
5. Interculturalidade, Migração e Diversidade Religiosa
6. Interculturalidade, Laicidade e Educação
7. Migração, Mudanças Climáticas e Interculturalidade
8. Currículos, Formação de Professores e Interculturalidade
9. Formação Humana e Interculturalidade
10. Desenvolvimentos, Territórios e Migrações

A descrição da ementa de cada Campo Temático, o programa do Colóquio e as
normas técnicas para a submissão de comunicações estarão disponíveis em breve na
página do Grupo de Pesquisa Helmántica Paideia: www.helmanticapaideia.com. Para
dúvidas, favor contactar através do e-mail: ciedinter@gmail.com
A administração das inscrições será realizada pelo Centro de Formação
Continuada da Universidade de Salamanca. Para efetivar a inscrição, solicitamos
acompanhar os informativos e orientações a serem publicados na referida página.
Se possível, solicitamos divulgar esta circular junto aos seus contatos ou a quem
possa interessar.
Atenciosamente,

Comitê Organizador

