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Formulário para apresentar atas de CA/ND 

 

Nome do 

CA/ND 

NÚCLEO DISCIPLINAR EDUCAÇÃO PARA A 

INTEGRAÇÃO 

Nº da reunião XXII REUNIÃO DE REPRESENTANTES 

 

Data 21 de setembro de 2017, das 14h às 18h 30min. 

 

Universidade 

onde se reúnem 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, 

FLORIANÓPOLIS, BRASIL 

Universidades 

Participantes na 

reunião 

 

Nélida Barbach – Titular – UNL 

Alejandra Reguera – Titular – UNC 

Doris P. Vargas Bolzan – Titular – UFSM  

Regina Maria de Souza – Titular – Unicamp  

Nalú Farenzena – Titular – UFRGS 

Gilvan Müller de Oliveira – Alterno – UFSC 

Gabriela Andretich – Titular – UNER 

Gerardo Kahan – Titular – UNR 

Liliana Pérez – Alterna – UNR 

Gerardo Garay Montaner – Titular – UdelaR 

Márcia Regina Onofre– Titular – UFSCar 

Orlando Uanca Rodríguez – Titular – UMSA 

Luis Alberto Díaz – Titular – UPLA 

 

Universidades 

Ausentes na 

reunião 

 

Alicia W. de Camilloni – Titular – UBA – não respondeu à 

convocatória 

María Teresa Alcalá – Titular – UNNE – não respondeu à 

convocatória 

Diego Poggiese – Titular – UNS – não respondeu à convocatória 

Tania Stolz – Titular – UFPR – não respondeu à convocatória 

José Manuel Silvero Arevalos – Titular – UNA – não respondeu à 

convocatória 

Laura Lucía Cánovas – Titular – UNCuyo – informou que não seria 

possível a participação na reunião, por decisão de sua Universidade 

Ángel Barreto Armoa – UNA – designação em período muito 

próximo à Reunião 

Stella Mary Morínigo – Titular – UNE – não respondeu à 

convocatória 

Pauta da 

Reunião 

1. Informes da Coordenadora. 

 

1.1 Levantamento da Participação dos Representantes na Reunião. 

1.2 Apresentação do Informe Resumido da Coordenação no 

período setembro 2016-setembro de 2017. 

1.3 Prestação de informações sobre reuniões dos comitês 

acadêmicos e núcleos disciplinares em 21 e 22 de junho de 

2017, em Montevidéu. 

 

2. Assuntos relacionados ao funcionamento do Programa de 

Políticas  Educativas (PPE) 

2.1 Informe da Coordenadora do PPE, Doris Pires Vargas Bolzan, 
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do período setembro de 2016-setembro de 2017. 

2.2 Revista Políticas Educativas. 

2.3 Grupos do PPE. 

2.4 Convocatória para o VIII Encontro Internacional de 

Investigadores de Políticas Educativas (2018). 

 

3. Assuntos relacionados ao funcionamento do Programa de 

Políticas  Linguísticas (PPL) 

3.1 Informe da Coordenadora do PPL, Alejandra Reguera, do 

período setembro de 2015-setembro de 2017. 

3.2 Revista Digital de Políticas Lingüísticas. 

3.3 Atualização dos Grupos do PPL. 

3.4 Questões provenientes da Reunião de Investigadores, de 19 de 

setembro de 2017, durante o VIII EIIPL. 

3.4.1 Aval para o/a coordenador/a eleito/a para o PPL. 

3.4.2 Aval para a sede proposta para a realização do IX 

Encontro Internacional de Investigadores de Políticas 

Linguísticas (2019) e comissões designadas para esse. 

3.4.3 Outros assuntos oriundos da Reunião de Pesquisadores do 

PPL e que necessitem de decisão dos Representantes. 

 

4. Assuntos relacionados ao funcionamento do Programa de 

Integração de Pós-Graduação (PIP-NEPI) 

Informe oral da Coordenadora Pró-Tempore do PIP-NEPI, Nalú 

Farenzena. 

 

5. Assuntos propostos pelos/as senhores  

Desenvolvimento 

da Reunião 

1. Informes da Coordenadora. 

 

1.1 A Coordenadora, prof.ª Nalú Farenzena, realiza o levantamento 

dos presentes e informa as justificativas de ausência, bem como os 

representantes que não responderam à convocatória. A 

Coordenadora faz a leitura de correspondência recebida do Prof. Luis 

E. Behares, Coordenador Emérito do NEPI, justificando sua ausência 

na Reunião. O grupo manifestou agradecimento pelas atividades que 

o Prof. Luis E. Behares tem desenvolvido e espera seguir contando 

com sua colaboração. 

 

1.2 A Coordenadora, prof.ª Nalú Farenzena, apresenta o Informe 

Resumido da Coordenação no período de setembro de 2016 a 

setembro de 2017 (anexo 1). 

O informe é lido, discutido e aprovado por unanimidade.  

 

1.3 A Coordenadora, prof.ª Nalú Farenzena faz um relato das 

reuniões dos comitês acadêmicos e núcleos disciplinares em 21 e 22 

de junho de 2017, em Montevidéu. São destacadas: (1) a proposta de 

criação de grupos de docentes investigadores adscritos a comitês 

acadêmicos e núcleos disciplinares; (2) a Resolução nº 24, da LXXI 

Reunião do Conelho de Reitores (sobre elaboração de planejamento 

pelo CA e ND e institucionalização de atividades acadêmicas, com 
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repercussões no financiamento da participação dos representantes). 

Quanto a (1), o NEPI conta com dois programas que reúnem grupos 

de investigadores de universidades com representação no Núcleo: 

Programa de Políticas Educativas e Programa de Políticas 

Linguísticas. Em relação ao item (2), o NEPI realiza planejamento 

bianual, com detalhamento anual da agenda. Ademais, a reunião 

anual de representantes acadêmicos sempre é realizada no marco de 

atividades acadêmicas (Encontro de Investigadores de Políticas 

Educativas nos anos pares e Encontro de Investigadores de Políticas 

Linguísticas nos anos ímpares). 

Registra-se que houve manifestações quanto a dificuldades pelas 

quais alguns representantes têm passado para participar dos 

encontros e reuniões, dado o não financiamento ou financiamento 

parcial por parte de universidades. 

 

 

2. Assuntos relacionados ao funcionamento do Programa de 

Políticas Educativas (PPE).  

 

2.1 A Coordenadora do PPE, prof.ª Doris Pires Vargas Bolzan, 

apresenta o seu informe de atividades do período setembro de 2016-

setembro de 2017 (Anexo 2). O informe é lido e aprovado. O grupo 

parabeniza a Coordenadora pelo trabalho desenvolvido. 

 

2.2 A situação de publicação dos números da Revista de Políticas 

Educativas está contemplada no Informe da Coordenação do PPE.  

Dentro do ano de 2017, serão publicados o v. 10, n. 2 e o v. 11, n. 

1, correspondentes, respectivamente, ao primeiro e segundo 

semestres de 2017, portanto, a Revista está em dia. 

 

2.3 A composição dos grupos do PPE está contemplada no Informe 

da Coordenação do PPE. O processo de atualização dos grupos 

ocorrerá entre final de 2017 e primeiros meses de 2018.   

 

2.4 A representante da UFRGS no NEPI, profª Nalú Farenzena, 

apresenta a proposta de Convocatória para o VIII Encontro 

Internacional de Investigadores de Políticas Educativas (2018), a 

ser realizado na UFRGS, Porto Alegre, Brasil, sob coordenação 

geral do profª Nalú Farenzena (Anexo 4). A convocatória é 

aprovada por unanimidade, com alguns ajustes. São fixados: o 

período de realização, de 26 a 28 de setembro de 2018; a data para 

lançamento da Convocatória, 15 de dezembro de 2017; período 

para apresentação dos trabalhos, de 10 de março a 15 de maio de 

2017. Os Representantes deverão enviar à Coordenador Geral do 

VIII EIIPE, profª Nalú Farenzena, todos os trabalhos que serão 

apresentados, com os respectivos formulários, num único e-mail. 

 

É aprovada a composição da Comissão Organizadora Internacional 

do VIII EIIPE, integrada por Nalú Farenzena (Representante 

UFRGS e coordenadora geral do VIII EIIPE), Luis E. Behares 
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(UdelaR, Coordenador Emérito do NEPI), Doris Pires V. Bolzan 

(Representante da UFSM e Coordenadora do PPE), Alejandra 

Reguera (Representante da UNC e Editora da RDPL); Gilvan 

Müller de Oliveira (Representante Alterno da UFSC e Coordenador 

do PPL) 

 

3. Assuntos relacionados ao funcionamento do Programa de 

Políticas Linguísticas (PPL).  

 

3.1 A Coordenadora do PPL, prof.ª Alejandra Reguera, apresenta o 

seu informe de atividades do período setembro de 2016-setembro 

de 2017 (Anexo 3). O informe é lido e aprovado. O grupo 

parabeniza a Coordenadora pelo trabalho desenvolvido no período 

setembro de 2013 a 2017. 

 

3.2 A situação de publicação dos números da Revista Digital de 

Políticas Lingüísticas (RDPL) está contemplada no Informe da 

Coordenação do PPL. Até janeiro de 2018 será publicado o n. 9, 

correspondente a 2017.  

 

3.3 A composição dos grupos do PPL, conforme atualização 

realizada em 2017, está contemplada no Informe da Coordenação 

do PPE. A próxima atualização de grupos ocorrrerá em 2019. 

 

3.4 Questões provenientes da Reunião de Investigadores, de 19 de 

setembro de 2017, durante o VII EIIPL. 

 

3.4.1 É avalizada por unanimidade a eleição do prof.  Gilvan 

Müller de Oliveira (UFSC) como coordenador do PPL para o 

período outubro de 2017 a setembro de 2019. O prof. Gilvan 

Müller de Oliveira aceitou a designação. 

 

3.4.2 É avalizada por unanimidade a realização do IX Encontro 

Internacional de Investigadores de Políticas Linguísticas na 

Universidade Nacional de Rosario, em Rosario, Argentina. É 

acordada a realização de reunião, presencial ou virtual, entre 

membros da Comissão Organizadora Internacional e Comissão 

Coordenadora Local (da UNR) do IX EIIPL, em início de junho 

de 2019. A Comissão Coordenadora Internacional será 

composta por: Gerardo Kahan (UNR, Coordenador Geral do IX 

EIIPL); Gilvan Müller de Oliveira (UFSC, Coordenador do 

Programa de Políticas Linguísticas); Luis E. Behares (UdelaR, 

Coordenador Emérito do NEPI); Coordenador/a do Programa 

de Políticas Educativas; Coordenador/a do NEPI. 

 

3.4.3 É avalizado que a Revista Digital de Políticas Lingüísticas 

continuará sendo publicada no sítio da UNC, tendo como 

editores a profª Alejandra Reguera (UNC) e  prof. Gilvan 

Müller de Oliveira (UFSC). 
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3.4.4 É confirmado que o Informe do VIII EIIPL será elaborado 

pelo Prof. Gilvan Müller de Oliveira (UFSC), com a 

participação da prof.ª Nalú Farenzena (UFRGS) na elaboração 

da Ata da Reunião de Investigadores do Encontro. 

 

. 

4. Assuntos relacionados ao Programa de Integração de Pós-

Graduação (PIP-NEPI) 

 

4.1 A Coordenadora do NEPI, Nalú Farenzena, apresenta relato oral 

sobre a situação do Programa, destacando a participação de Luis E. 

Behares (Coordenador Emérito do NEPI) em atividades – oficina  La 

Internacionalización del Pos Grado em Educación y Cultura e 

reunião da Comissão Permanente de Pós-Graduação da AUGM – na 

UPLA, em 07 e 08 de novembro de 2016,  quando foram tratados 

assuntos relacionados à implantação da Escuela Internacional de 

Posgrado. Também foi relatada a participação de Nalú Farenzena e 

Luis E. Behares em reunião da Comissão Permanente de Pós-

Graduação da AUGM, em 11 de maio de 2017, num momento em 

que foi discutido o tema da Escuela Internacional de Posgrado da 

UPLA. 

 

4.2. Discute-se a continuidade ou não, e características, do Programa 

de Integração de Pós-Graduação do NEPI, ficando decidido que a 

coordenação continuará sendo exercida pela profª Nalú Farenzena, 

na qualidade de Coordenadora do NEPI, até a data realização da 

XXIII Reunião de Representantes, quando será retomado o assunto. 

 

6. Assuntos propostos pelos/as senhores/as representantes. 

 

6.1 Publicação dos livros dos encontros de investigadores do PPL e do 

PPE em formato digital. Proposta aprovada. 

 

6.2 Divulgação, com antecedência, da programação completa dos 

encontros de investigadores do PPL e do PPE, com identificação das 

datas de apresentações dos trabalhos. Proposta aprovada. 

 

6.3 Redefinição das reuniões dos encontros de investigadores do PPL 

e do PPE, buscando que as mesmas tenham um caráter mais dinâmico, 

com a proposição de discussão de tema(s) de interesse dos 

investigadores. Proposta aprovada. 

 

6.4 Informar aos representantes no NEPI o tempo de apresentação dos 

trabalhos nos encontros de investigadores do PPL e do PPE, a fim de 

que os expositores saibam com antecedência este tempo. Proposta 

aprovada. 

 

6.4 Sugestão de traduções simultâneas encontros de investigadores do 

PPL e do PPE e sugestão de criação de um programa de Didática. Fica 
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decidido que estes assuntos serão retomados XXIII Reunião de 

Representantes. 

Propostas a 

considerar pelo 

Conselho de 

Reitores, 

Delegados 

Assessores e 

Secretaria 

Executiva da 

AUGM 

Designação da Coordenação do Programa de Políticas Linguísticas 

para o período de outubro de 2017 a setembro de 2019, na pessoa do 

Professor Gilvan Müller de Oliveira (UFSC). 

 

Designação da Coordenação do Programa de Integração de Pós-

Graduação para o período setembro de 2017 até a data de realização 

da XXIII Reunião de Representantes, na pessoa da Professora Nalú 

Farenzena (UFRGS). 

 

Realização do VIII Encontro Internacional de Investigadores de 

Políticas Educativas, do Programa do mesmo nome do NEPI, de 26 a 

28 de setembro de 2018, na Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS). 

 

Aprovação da 

Ata e Firmas de 

Conformidade 

A presente Ata é acordada por unanimidade pelos Representantes 

presentes àXXI Reunião de Representantes do NEPI. 

Próxima 

Reunião e 

Agenda para o 

Ano em Curso 

Fica estabelecido o dia 28 de setembro de 2018, na sequência do VIII 

Encontro Internacional de Investigadores de Políticas Educativas, 

para a realização da XXIII Reunião de Representantes do NEPI-

AUGM. 

 

A Agenda do NEPI para o período setembro 2017-setembro de 2018, 

ficou assim definida: 

 

Outubro de 2017 

Publicação do v. 10 nº 2 e v. 11 nº 1 da Revista Políticas Educativas 

(PolEd), correspondentes ao primeiro e segundo semestre de 2017, de 

responsabilidade da Coordenadora do PPE e Editora da PolEd, Doris 

Pires Vargas Bolzan (UFSM). 

 

Novembro de 2017 

Difusão da convocatória para incorporação de Grupos de 

Investigadores ao Programa de Políticas Educativas (revisão e 

novas incorporações), de responsabilidade da Coordenadora do PPE, 

Doris Pires Vargas Bolzan (UFSM). 

 

Até 15 de Dezembro de 2017 

Difusão da Convocatória para apresentação de trabalhos e mesas 

redondas no VIII Encontro Internacional de Investigadores de 

Políticas Educativas (VIII EIIPE, UFRGS, Porto Alegre, 26 a 28 de 

setembro de 2018). Responsabilidade da Coordenadora Geral do VIII 

EIIPE, Nalú Farenzena (UFRGS). 
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Janeiro de 2018 

Publicação do nº 9 da Revista Digital de Políticas Lingüísticas 

(RDPL), correspondente ao ano de 2017. Responsabilidade da 

Coordenadora do PPL e Editora Científica da RDPL, Alejandra 

Reguera (UNC). 

 

Março de 2018  

Difusão da Convocatória para apresentação de artigos ao v. 11 nº 2 e 

ao v. 12 nº 1 da Revista Políticas Educativas (PolEd), 

correspondentes ao primeiro e segundo semestres de 2017. 

Responsabilidade da Coordenadora do PPE e Editora da PolEd, Doris 

Pires Vargas Bolzan (UFSM). 

 

31 de Março de 2018 

Data limite para recepção de formulários para incorporações ou 

reformulação de incorporações de Grupos do PPE. Responsabilidade 

da Coordenadora do PPE, Doris Pires Vargas Bolzan (UFSM). 

 

15 de Maio de 2018 

Data limite para recepção de trabalhos para o VIII EIIPE (UFRGS, 

Porto Alegre, 26 a 28 de setembro de 2018). Responsabilidade da 

Coordenadora Geral do VIII EIIPE, Nalú Farenzena (UFRGS). 

 

Início de Junho de 2018 

Realização das Reuniões Menores 2018: XI Reunião de 

Coordenadores de Programas; reunião final de organização do VIII 

EIIPE (UFRGS, Porto Alegre); reunião inicial de organização do IX 

EIIPL. A previsão é de que as reuniões ocorram de dependências da 

UFRGS, Porto Alegre.  

 

30 de Junho de 2018 

Data limite para recepção de artigos ao v. 11 nº 2 e ao v. 12 nº 1 da 

Revista Políticas Educativas (PolEd), correspondentes ao primeiro e 

segundo semestres de 2018. Responsabilidade da Coordenadora do 

PPE e Editora da PolEd, Doris Pires Vargas Bolzan (UFSM). 

 

Julho de 2018 

Difusão da Convocatória para apresentação de artigos e resenhas do nº 

10 da Revista Digital de Políticas Lingüísticas (RDPL). 

Responsabilidade do/a Coordenador/a do PPL e Editor/a Científica da 

RDPL. 
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Setembro de 2018 

Publicação do v. 11 nº 2 e do v. 12 nº 1 da Revista Políticas 

Educativas (PolEd), correspondentes ao primeiro e segundo semestres 

de 2017. Responsabilidade da Coordenadora do PPE e Editora da 

PolEd, Doris Pires Vargas Bolzan (UFSM). 

 

26 a 28 de Setembro de 2018 

VIII Encontro Internacional de Investigadores de Políticas 

Educativas (VIII EIIPE, UFRGS, Porto Alegre). Responsabilidade da 

Coordenadora Geral do VIII EIIPE, Nalú Farenzena (UFRGS). 

 

28 de Setembro de 2018 

XXIII Reunião de Representantes do NEPI, UFRGS, Porto 

Alegre.  
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ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES 

GRUPO MONTEVIDEO 
Núcleo Disciplinario Educación para la Integración 

 
 

INFORME RESUMIDO DA COORDENAÇÃO 

          Setembro 2016-Setembro de 2017 

 

 Este informe inclui as principais atividades do Núcleo Educação para a Integração (NEPI) no 

período compreendido entre a XXI Reunião de Representantes do NEPI, ocorrida na UdelaR 

(Montevideo, Uruguay) e a XXII Reunião de Representantes do NEPI, a ocorrer na UFSC 

(Florianópolis, Brasil). Na XXI Reunião (setembro de 2016), esta coordenadora foi reeleita, de acordo 
com a regulamentação de núcleos da AUGM, para o período de 24 de outubro de 2016 a 23 de outubro 

de 2018. 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO 

 

Atividades relacionadas à elaboração e difusão do Informe e Ata da Reunião de Investigadores do VII 

Encontro Internacional de Investigadores de Políticas Educativas (UdelaR), sob responsabilidade dos 

professores Luis E. Behares (UdelaR) Raumar Giménez Rodríguez (UdelaR) e Nalú Farenzena 
(UFRGS). Tarefa concluída em novembro de 2016. 

 
Publicação do Vol. 9, nº 2 e Vol. 10, nº 1, de Políticas Educativas, correspondentes, respectivamente, 

ao primeiro e segundo semestres de 2016. Tarefa concluída em novembro de 2016, sob a 

responsabilidade da coordenadora do PPE e editora da revista, prof.ª Doris Pires Vargas Bolzan 

(UFSM). 

 

Participação do Coordenador Emérito do NEPI, prof. Luis E. Behares (UdelaR), em atividades 

realizadas na UPLA (Chile): (1) Taller de Trabajo “La internacionalización del Posgrado en Educación 

y Cultura”, Viña del Mar, 7 de Noviembre de 2016; (2) Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente 

de Posgrado- AUGM (CPPG-AUGM), Viña del Mar, 8 de Noviembre de 2016. 

 
Elaboração do Informe 2016 da Coordenação, do Plano de Trabalho Bianual (set. 2016-set. 2018) e 

da Agenda do NEPI de setembro de 2016 a setembro de 2017 para entrega à Secretaria Executiva e ao 

delegado assessor da UFRGS (dezembro de 2016). 

 

Atualização da listagem de endereços eletrônicos dos representantes universitarios no NEPI (atividade 

permanente) 

 

Atualização dos grupos incorporados ao Programa de Políticas Linguísticas (revisão e novas 

incorporações). Convocatória e organização realizadas pela Coordenadora do PPL, profª Alejandra 

Reguera (UNC). Tarefa concluída em abril de 2017. 

 

Participação da Coordenação do NEPI em Reunião da Comissão Permanente de Pós-Graduação da 

AUGM, no dia 11 de maio de 2017, em momento de discussão sobre a Escuela Internacional de 
Posgrado da Universidade de Playa Ancha. Participaram, pelo NEPI, Luis E. Behares (UdelaR, 

Coordenadora Emérito do NEPI) e Nalú Farenzena (UFRGS, Coordenadora do NEPI) 
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Participação da Coordenação do NEPI na Reunião Bienal de Comitês Acadêmicos e Núcleos 

Disciplinares da AUGM, realizada nos dias 21 e 22 de junho de 2017, na UdelaR, Montevidéu. 

Participou a Coordenadora do NEPI, profª Nalú Farenzena (UFRGS). 

 

Publicação do nº 8 da Revista Digital de Políticas Linguísticas (RDPL) correspondente ao ano de 2016. 

Tarefa concluída em dezembro de 2016, sob a responsabilidade da coordenadora do PPL e editora da 

revista, prof.ª Alejandra Reguera (UNC). 

 

Atividades de organização do VIII Encontro Internacional de Investigadores de Políticas Linguísticas, 

a realizar-se de 19 a 21 de setembro de 2017, na UFSC, Florianópolis, sob responsabilidade do prof. 

Gilvan Müller de Oliveira (UFSC). Ocorreu comunicação virtual, de modo contínuo e intenso, de abril 

a setembro de 2017, entre os integrantes do Comitê Organizador Internacional, a saber: Gilvan Muller 

de Oliveira (UFSC, coordenador geral do VIII EIIPL); Alejandra Reguera (UNC, Coordenadora do 

PPL); Doris Pires Vargas Bolzan (UFSM, Coordenadora do PPE); Luis E. Behares (UdelaR, 

Coordenador Emérito do NEPI); Nalú Farenzena (UFRGS, coordenadora do NEPI). 

 

Reuniões Menores do ano 2017 (X Reunião de Coordenadores de Programas, Reunião Inicial de 

Organização do VIII EIIPE, elaboração de Plano e Agenda do NEPI), realizadas em setembro de 2017, 

na modalidade virtual, com a participação dos professores Nalú Farenzena (UFRGS, coordenadora do 

NEPI), Doris Pires Vargas Bolzan (UFSM, Coordenadora do PPE), Alejandra Reguera (UNC, 

Coordenadora do PPL) e Luis E. Behares, (UdelaR, Coordenador Emérito do NEPI). 

 

Finalização da atualização do plano de trabalho do NEPI para o período setembro de 2017-setembro 
de 2019 e Agenda do NEPI setembro 2017-setembro 2018. Atualização elaborada na X Reunião de 

Coordenadores de Programas, com a participação dos professores Nalú Farenzena (UFRGS, 

coordenadora do NEPI), Doris Pires Vargas Bolzan (UFSM, Coordenadora do PPE), Alejandra Reguera 

(UNC, Coordenadora do PPL). 

 

Convocatória para submissão de artigos para o v. 10, n. 2 e v. 11, n. 1, de Políticas Educativas, 

correspondentes, respectivamente, ao primeiro e segundo semestres de 2017, sob responsabilidade da 

coordenadora do PPE e editora da revista prof.ª Doris Pires Vargas Bolzan (UFSM).  

 

Convocatória para submissão de artigos para o nº 9, correspondente ao ano de 2017, da Revista Digital 

de Políticas Lingüísticas (RDPL), sob responsabilidade da Coordenadora do PPL, prof.ª Alejandra 

Reguera (UNC). 

 

Porto Alegre, 17 de setembro de 2017 

 

Nalú Farenzena 

Coordenadora do NEPI 
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Informe de atividades do Programa de Políticas Educativas no período de setembro de 

2016 a setembro de 2017 

 

1.  VII Encontro Internacional de Investigadores de Políticas Educativas (VII EIIPE), 

UdelaR, Montevidéu. 

Foi realizado no período de 20 a 22 de setembro de 2016, sob coordenação geral de Luis E. 

Behares (UdelaR) e Raumar Rodríguez Giménez (UdelaR). A Reunião de Investigadores do 

PPE ocorreu no marco da comemoração dos 25 anos da AUGM. Na Reunião de Investigadores 

do Programa deste Encontro foi eleito/a o/a novo/a coordenador/a do PPE do período 2016-

2018, a professora Dra. Dóris Pires Vargas Bolzan, da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM).  

 

2.  XXI Reunião de Representantes do NEPI. UdelaR, Montevidéu. 

Realizada em 22 de setembro de 2017, a XXI RR inseriu-se no marco da comemoração dos 25 

anos da AUGM. Na XXI Reunião de Representantes foi eleito/a o/a novo/a coordenador/a do 

NEPI do período 2016-2018, a professora Dra. Nalú Farenzena da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS). 

 

3. Publicação do v. 9 nº 2 e v. 10 nº 1 da Revista Políticas Educativas (PolEd) 

Correspondentes ao primeiro e segundo semestres de 2016. 

Responsabilidade da Coordenadora do PPE e Editora da PolEd, Doris Pires Vargas Bolzan 

(UFSM).  

Publicação: setembro-outubro de 2016. 

A revista pode ser acessada no seguinte endereço eletrônico: http://seer.ufrgs.br/Poled/index 

 

4. Em março de 2017 foi feita a difusão da Convocatória para apresentação de artigos 

ao v. 10 nº 2 e ao v. 11 nº 1 da Revista Políticas Educativas (PolEd), correspondentes 

ao primeiro e segundo semestres de 2017. Responsabilidade da Coordenadora do PPE. 

 

5. Publicação do v. 10 nº 2 e v. 11 nº 1 da Revista Políticas Educativas (PolEd) 

Correspondentes ao primeiro e segundo semestres de 2017. 

Responsabilidade do/a Editor/a da PolEd. 

Difusão da Convocatória: março de 2017 

Prazo limite para a recepção de artigos: julho de 2017 

Publicação: setembro/outubro de 2017 

A revista pode ser acessada no seguinte endereço eletrônico: http://seer.ufrgs.br/Poled/index 

 

OBS: A revista POLed foi avaliada pelo sistema de periódicos CAPES e passou a conceito B2, 

o que significa um avanço importante para que nossa produção seja projetada em termos das 

avaliações institucionais brasileiras. 

 

 

ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSIDADES 

GRUPO MONTEVIDÉU 

NÚCLEO EDUCAÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO 

PROGRAMA DE POLÍTICAS EDUCATIVAS 
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6. Realização das Reuniões Menores 2017: X Reunião de Coordenadores de Programas; 

reunião inicial de organização do VIII EIIPE (UFRGS, Porto Alegre); elaboração de 

proposta de Plano e Agenda do NEPI. As reuniões menores foram feitas virtualmente 

em função da falta de recursos para deslocamento das universidades parceiras.   

 

7. Reuniões virtuais, de março a setembro de 2017, para definição das atividades do VIII 

EIIPL (programação, mesa de abertura, confecção de materiais de divulgação, entre as 

principais), a ser realizado em Florianópolis de 19 a 21 de setembro na UFSC, Santa 

Catarina, Brasil. O comitê internacional esteve composto pelos professores: Gilvan 

Müller de Oliveira, representante da UFSC, professora Nalú Farenzena (UFRGS), 

coordenadora do NEPI, professora Alejandra Reguera(UNC), coordenadora do 

Programa de Políticas Linguísticas, Professora Doris Pires Vargas Bolzan(UFSM), 

coordenadora do Programa de Políticas Educativas e o professor Luis Behares 

(UDELAR), Coordenador Emérito do NEPI. 

 

 

Santa Maria, 18 de setembro de 2017. 

Doris Pires Vargas Bolzan 

Coordenadora do Programa de Política Educativas 

Representante Institucional UFSM 
 

Apêndice 
 

Tabela 1 – Número total de grupos de pesquisa do Programa Políticas Educativas do 

NEPI, por país e por universidade incorporados até 2016 

 

País/Instituição Nº de Grupos 

ARGENTINA 39 

UNC 16 

UNER 02 

UNR 04 

UBA 01 

UNL 12 

UNCuyo 04 

URUGUAY 06 

UdelaR 12 

BRASIL 39 

UNICAMP 10 

UFSM 10 

UFSCar 10 

UFSC 01 

UFRGS 08 
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Tabela 2  – Quantidade de artigos publicados nos últimos oito números da revista Políticas Educativas, por universidade. 

Instituição/ 

Volume/nº 

Vol. 4 n.1 

(2010) 

e n. 2 (2011) 

Vol. 5 n.1 

(2011) 

e n. 2 (2012) 

Vol. 6 n.1 (2012) 

e n. 2 (2013) 

Vol. 7 n. 1 

(2013) e n. 2 

(2014) 

Vol. 8 n.1 

(2014) e n. 2 

(2015) 

Vol. 9 n.1 

(2015) 

Vol. 9 n.2 

(2016) 

Vol. 10 n.1 

(2016) 

Vol. 10 n.2 

(2017) 

Vol. 11 n.1 

(2017) 
Total 

Artigos encaminhados pelos representantes do NEPI 

UBA - 1 - - - - - - - 1 

UFSCar - 3 3 - 2 2 - 2 - 12 

UNICAMP - 1 2 3 - - 2 2 4 14 

UdelaR 3 4 4 4 3 2 2 2 5 29 

UNC - - 1 - 1 - 1 - - 3 

UFSM 4 2 2+ 1 (UEM) 2 4 2 2 2 4 25 

UFSC - - - 3 1 - - - - 4 

UNER 1 - - - - 2 - 1 - 4 

UNL - - - 1 1 1 - - - 3 

UFRGS 4 
3 +1 

(UNEMAT) 
4 4 +1 (UFPR) 4 +1 (UFPR) 2 2 2 4 32 

UNCuyo - - - - - 2 1 - - 3 

Chile - - - - - - - - 1 1 

Jovens Investigadores 

UFMG - 1 - - - - - - - 1 

UBA 1 - - - - - - - - 1 

UNER 1 - - 1 - - - - - 2 

UNL - - - 1 - - - - - 1 

UNT - - - - 1 - - - - 1 

UNICAMP 1 - - - - - - - - 1 

USP - - - 1 - - - - - 1 

UFRGS - 1 - - 1 - 1 - 1 4 

UFSC 1 - - - - - - - - 1 

UNCuyo - 1 - - 1 - - - - 2 

UFSCar - - - - 1 - - - - 1 

IEE - - - - 1 - - - - 1 

UFG - - - - - - - - 1 1 

UNR - - - - - - - - 1 1 

UDELAR - - - - - - - - 1 1 

Total 16 18 17 21 22 13 11 11 22 151 
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ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES 

GRUPO MONTEVIDEO 

Núcleo Disciplinario Educación para la Integración 

  

 

Informe de la    

Coordinación del Programa de Políticas Lingüísticas NEPI –AUGM 

2016/2017 

 

El presente informe da cuenta de las actividades desarrolladas como 

Coordinadora del Programa de Políticas Lingüísticas NEPI-AUGM (Núcleo Educación 

para la Integración, Asociación Universidades Grupo Montevideo) y como Directora 

de la Revista Digital de Políticas Lingüísticas, durante el periodo 2016/17. 

30/11/2016: publicación del N° 8 de la RDPL, en el portal de Revista Científicas de la 

Universidad Nacional de Córdoba, Open Journal System. El número incluye trabajos 

presentados por las siguientes universidades: UDELAR, UFRGS, UFSM- Instituto 

Estadual de Educação Olavo Bilac (IEEOB), UNICAMP-Instituto Federal do Paraná, 

UFSCAR, USP, UNR, UBA y UNC. 

15/12/16 al 30/3/2017: relevamiento y actualización de datos de equipos de 

investigadores en Políticas Lingüísticas en la UNC. Envío al Coordinador del VIII 

Encuentro Internacional de Investigadores de Políticas Lingüísticas. 
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CUADRO ESTADÍSTICO (ELABORADO SOBRE LA BASE DE LA INFORMACIÓN 

APORTADA POR LOS DISTINTOS REPRESENTANTES DE LAS 

UNIVERSIDADES) 

Universidades Cantidad  
de  
Grupos 

Cantidad  
de Investigadores  

Cantidad 
de 
Universidade
s 

Argentina  22 229 4 
UBA 3 61 
UNC 13 125 
UNL 5 36 
UNR 1 7 
Brasil  21 237 5 
UNICAMP 1 10 
UFRGS 7 86 
UFSCar 4 51 
UFSM 3 38 
UFSC 6 52 
Uruguay  5 37 1 
UdelaR 5 37 
TOTALES 48 503 10 

 

 

15/3 al 15/5/2017: en representación de la UNC ante el NEPI, se llevó a cabo la 

recolección de ponencias de los investigadores para ser presentadas en el VIII E.I.I.P.L, 

Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, Brasil. 

 

14/6 al 30/08/2017: participación en sucesivas comunicaciones vía e-mail entre la 

Coordinadora del Núcleo, Dra. Nalú Farenzena, la Coordinadora del Programa de 

Políticas Educativas, Dra. Doris Pires Vargas Bolzan, el Coordinador Emérito del 

NEPI, Dr. Luis Behares y el Coordinador del VIII E.I.I.P.L, Dr. Gilvan Müller de 

Oliveira. Participación en reuniones virtuales, preparatorias del VIII encuentro, como 

miembro del comité internacional de organización. 
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30/7/2017: revisión de ponencias en español incluidas en la edición bibliográfica del 

encuentro de investigadores. 

 

23/8/2017: comienzo de la preparación del N° 9 de la RDPL, Revista Digital de 

Políticas Lingüísticas (2017). Lanzamiento de la convocatoria para la presentación de 

artículos, reseñas, etc.: envío a los Representantes ante NEPI-AUGM y difusión a 

través del website de la UNC. 

Plazo para el envío de trabajos por parte de las diferentes universidades participantes: 

30/10/2017. 

Dirección a la que deben realizarse los envíos: areguera@fl.unc.edu.ar  

Fecha estimada de publicación: 10/12/2017. 

 

Con relación a lo publicado por esta serie hemerográfica que pertenece al núcleo 

y está alojada en el portal de Revistas Científicas de la UNC (Open Journal System), 

siguiendo el modelo de cuadro estadístico presentado por la Dirección de la Revista del 

Programa de Políticas Educativas, se ha realizado una estimación de la participación de 

las distintas universidades, en las ediciones de la RDPL (2009-2016) 
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Año 

 

Univ. 

 2009 

N° 1 

2010 

N° 2 

2011 

N° 3 

2012 

N° 4 

2013 

N° 5 

2014 

N° 6 

2015 

N° 7 

2016 

N° 8 

 

1. UFSC - - - - - - 1 1 2 

2. UFSM - - 1 - 1 1 - 2 5 

3. UFRGS - 1 - 2 - - - 1 4 

4. UdelaR 5 4 3 4 2 2 1 2 23 

5. UNICAMP - - - - - - 1 2 3 

6. UFSCAR - - - 1 - - 1 1 3 

7. USP 

       (univ.invitada) 
- - - - - - - 1 1 

8. UBA 1 1 - - 1 - - 1 4 

9. UNR - - 1 1 1 - 1 1 5 

10. UNC 1 2 2 - 2 2 2 2 13 

11. UNL - - 1 1 - - 4 - 6 

12. UFFluminense 

(univ.invitada) 
- 1 - - - - - - 1 

Total         70 

  

18/9/2017: recepción en la UNC de la Prof. Jucara Benvenutti (UFRGS) y coordinación 

de las actividades implicadas en la estancia académica de la profesora en la UNC 

(escala docente). 

                                                                       

Mgter. Alejandra Reguera. Representante UNC ante NEPI-AUGM 

Coordinadora del Programa de Políticas Lingüísticas NEPI-AUGM 
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VIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES DE POLÍTICAS 
EDUCATIVAS (VIII EIIPE)  

Programa de Políticas Educativas (PPE)  
Núcleo Disciplinario Educación para la Integración (NEPI)  

Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) 
Porto Alegre, 26, 27 y 28 de setiembre de 20181 

 
 

VIII ENCONTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES DE POLÍTICAS EDUCATIVAS 
(VIII EIIPE) 

Programa de Políticas Educativas (PPE)  
Núcleo Educação para a Integração (NEPI) 

Associação de Universidades Grupo Montevidéu (AUGM) 
Porto Alegre, 26, 27 e 28 de setembro de 2018 

 
 

Convocatoria/Convocatória 

1. Período 

26 a 28 de Setiembre/Setembro de 2018.  

2. Local 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

3. Objetivos del Encuentro. Objetivos do Encontro 

• Reunir investigadores sobre temáticas de Políticas Educativas de las 
Universidades de AUGM. Reunir pesquisadores de temáticas de Políticas Educativas 
das Universidades da AUGM. 

• Posibilitar la difusión colectiva de los diversos programas, proyectos o líneas de 
investigación en temáticas de Políticas Educativas implementados por los 
investigadores y fomentando el intercambio. Possibilitar a difusão coletiva dos 
diversos programas, projetos ou linhas de investigação em temáticas de Políticas 
Educativas implementados pelos pesquisadores, fomentando o intercâmbio.  

• Establecer o consolidar conexiones y vínculos para emprendimientos conjuntos 
entre investigadores y Universidades, sobre la base de una planificación de 
programa consensuada entre los participantes. Estabelecer ou consolidar conexões 

                                                      
1XXIII Reunión de Representantes del Núcleo Educación para la Integración: 28 de setiembre de 2018. 
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e vínculos para empreendimentos conjuntos entre pesquisadores e Universidades, 
sobre a base de um planejamento de programa consensuado entre os participantes.  

4. Ejes Temáticos. Eixos Temáticos 

a) Reformas y reestructuraciones actuales en los distintos ciclos y niveles de la educación 

formal. Reformas e reestruturações atuais nos distintos ciclos e níveis da educação formal. 

 

b) El sentido de las prácticas llamadas “no formales” y “extraescolares”. O sentido das práticas 

chamadas “não formais” e “extra-escolares”. 
 

c) La Universidad como ámbito de educación. A Universidade como âmbito de educação. 

 

d) La formación docente para el sistema de enseñanza formal y para las actividades de 
enseñanza no formal. A formação docente para o sistema de ensino formal e para atividades 
não-formais de ensino. 
 
e) El discurso de la educación, o los discursos educativos. O discurso da educação, ou os 
discursos educativos. 
 
f) La problematización epistémica y teórica del campo de investigación sobre Políticas 

Educativas. A problematização epistemológica e teórica do campo de investigação sobre 

Políticas Educativas. 
 

g) Resistencias, rupturas y alternativas a las políticas hegemónicas. Resistências, rupturas 
e alternativas às políticas hegemônicas. 
 
h) Las políticas referidas al cuerpo en la educación. As políticas referidas ao corpo na 
educação. 

 

i) Los procesos de inclusión y exclusión en la Educación de personas y colectivos sociales. Os 

processos de inclusão e exclusão na educação de pessoas e coletivos sociais. 

 

j) Políticas del conocimiento en la enseñanza y el curriculum. Políticas do conhecimento 
no ensino e no currículo. 
 
k) Estudios comparados sobre la educación en los distintos países de la región y los 
procesos de integración académica. Estudos comparados sobre a educação nos distintos 
países da região e os processos de integração acadêmica.  

5. Funcionamiento del Encuentro. Funcionamento do Encontro  

• Reuniones restringidas a los investigadores acreditados, con presentación y discusión 

de trabajos (comunicaciones orales) individuales o colectivas. Los trabajos serán 

incluidos en un libro que será entregado a los participantes el primer día del evento.  

Reuniões restritas aos pesquisadores credenciados, com apresentação e discussão de 

trabalhos (comunicações orais) individuais ou coletivos. Os trabalhos serão incluídos 

em livro que será entregue aos participantes no primeiro dia do evento. 

• Mesa Redonda abierta al público en general, compuesta por un participante de cada 

universidad, cuyo tema será “Las políticas educativas en la década de 2010”. Mesa 
Redonda aberta ao público em geral, composta por um participante de cada 

universidade, cujo tema será “As políticas educacionais na década de 2010”. 
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• Reunión de trabajo, restringida a los investigadores acreditados, para la evaluación 

general del evento, planeamiento de acciones y discusión sobre otros aspectos del 

programa de Políticas Educativas del NEPI/AUGM. Reunião de trabalho, restrita aos 

pesquisadores credenciados, para avaliação geral do evento, planejamento de ações 

e discussão sobre outros aspectos do Programa de Políticas Educativas do 

NEPI/AUGM.  

Aclaraciones - Esclarecimentos 

(1) Se recuerda a todos los investigadores participantes que se espera que asistan 

sistemáticamente a todas las sesiones, desde su apertura hasta su cierre, ya que debe 

evitarse que el Encuentro pueda ser confundido con la dinámica de los congresos o 

eventos similares.  

Recorda-se aos pesquisadores participantes que é esperado que assistam 

sistematicamente a todas as sessões, desde a abertura até o encerramento, já que deve 
ser evitado que o encontro seja confundido com a dinâmica dos congressos ou eventos 

similares.  

(2) Se recuerda a los investigadores que el envío de ponencias para el Encuentro hace 

obligatoria su participación en el mismo, exceptuando casos justificados, ya que éstas 

se publicarán con ISBN en forma simultánea y ocuparán un espacio en la organización 

de las sesiones. Acerca de las ponencias enviadas y no presentadas se comunicará de 

esa situación al Delegado Asesor y al Representante de la Universidad 

correspondiente, y se suspenderá a sus autores para presentar ponencias al evento 

siguiente del programa. 

Recorda-se aos pesquisadores que o envio de trabalhos para o encontro torna 
obrigatória sua participação no mesmo, excetuando-se casos justificados, uma vez 

que os trabalhos serão reunidos em publicação única com ISBN e ocuparão um 

espaço na organização das sessões. A ocorrência de comunicações enviadas e não 
apresentadas será comunicada ao Delegado Assessor e ao representante da 

universidade correspondente, assim como os autores não poderão apresentar 

comunicação no evento subsequente do Programa. 

 

6. Programa Preliminar. Programação Preliminar  

Serán realizadas las siguientes actividades: mesa redonda, apertura, secciones de presentación 

y discusión de ponencias, reunión de investigadores, confraternización. Serão realizadas as 
seguintes atividades: mesa redonda, abertura, sessões de apresentação/discussão de trabalhos, 

reunião de pesquisadores, confraternização. 

La programación de las actividadesen los tres días del evento será planificada oportunamente. 

A programação das atividades nos três dias do evento será planejada oportunamente. 

7. Participantes 

 Participarán del evento los investigadores acreditados por sus respectivas Universidades a 

través del Representante en el NEPI/AUGM, el que también indicará a la persona que 

participará de la Mesa Redonda por su Universidad. Los investigadores participantes deben 
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formar parte de los grupos incorporados al Programa de Políticas Educativas. Cada grupo de 

investigación podrá participar con 1 (un) trabajo y cada trabajo podrá tener un máximo de 4 

(cuatro) autores (o justificar número más elevado). Participarão do evento pesquisadores 
credenciados por suas respectivas universidades através do representante do NEPI/AUGM, o 

qual também indicará a pessoa que participará da mesa redonda por sua universidade. Os 

pesquisadores participantes devem ser integrantes dos grupos incorporados ao Programa de 
Políticas Educativas. Cada grupo de pesquisa poderá participar com um trabalho e cada 

trabalho não deve exceder o número de quatro autores (ou justificar número maior). 

La selección de los trabajos será de responsabilidad de la Universidad de origen. A seleção dos 

trabalhos será de responsabilidade da Universidade de origem. 

8. Formulario de incorporación de Investigadores y Trabajos. Formulário de 

Incorporação de Pesquisadores e Trabalhos 

Los formularios con la indicación de los investigadores y respectivos trabajos para 

comunicación oral deberán ser enviados exclusivamente por el Representante del NEPI de cada 

Universidad a la dirección nalu.farenzena@gmail.com entre el 10 de marzo al 15 de mayo 

de 2018; junto con los formularios deberá ser enviado el texto completo de cada trabajo. Os 
formulários com a indicação dos pesquisadores e respectivos trabalhos para comunicação oral 

deverão ser enviados exclusivamente pelo representante do NEPI de cada Universidade ao 
endereço nalu.farenzena@gmail.com, entre 10 de março e 15 de maio de 2018; junto com os 

formulários deverão ser enviados os textos dos trabalhos.  

9. Formato de los trabajos. Formato dos trabalhos. 

La extensión debe ser entre 6 (seis) y 10 (diez) páginas, incluyendo notas y bibliografía, con la 

referencia de la hoja A4. A extensão deverá ficar entre 6 (seis) e 10 (dez) páginas, incluindo 

notas e bibliografia, tendo como referência folha tipo A4.  

• Espacio entre líneas de 1, 5. Espaço entre linhas de 1,5.  
• Fuente/fonte: times new roman, 12.  
• Procesador word para windons. Processador word  para windons.  
• Al inicio del texto deberán constar: título con letras mayúsculas, nombre (s) del o 

de los autor(es), nombre de la Institución. No início do texto devem constar: título 
do trabalho em letras maiúsculas, nome(s) do(s) autor(es), nome da instituição.  

10. Comité Organizador Internacional 
 
Nalú Farenzena (UFRGS, Coordinadora/Coordenadora NEPI y/e Coordinadora/ 
Coordenadora General/Geral do VIII EIIPE). 

Luis E. Behares (UdelaR, Coordinador/Coordenador Emérito do NEPI). 

Doris Pires Vargas Bolzan (UFSM, Coordinadora/Coordenadoradel/do Programa de 
Políticas Educativas). 

Alejandra Reguera (UNC, Coordinadora/Coordenadora del/do Programa de Políticas 
Linguísticas hasta septiembre de 2017) 
 
Coordenador/a do PPL eleito/a para o período setembro de 2017-setembro de 2019. 
 

 

mailto:nalu.farenzena@gmail.com
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11. Comisión Científica 

Representantes de las Universidades que participen. 

Representantes das Universidades participantes. 

 

 
12. Comité Organizador Local 
 
Por determinar 

 

13. Financiamiento/Financiamento:  
 
La Universidade Federal do Rio Grande do Sul costeará los gastos de organización previos 
al evento y durante el mismo. Cada participante procurará gestionar en su universidad de 
origen el financiamiento para pasajes y viáticos. A Universidade Federal de do Rio Grande 
do Sul custeará os gastos de organização prévios ao evento e durante esse. Cada 
participante procurará obter em sua universidade de origem o financiamento para 
passagens e diárias. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN. FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 VIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES DE POLÍTICAS 

EDUCATIVAS 
 

VIII ENCONTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES DE POLÍTICAS 

EDUCATIVAS 

  

  

  
Título delTrabajo. Título do Trabalho 
  

  

  
Universidad y Facultad o Unidad. 
Universidade e Faculdade e/ou Unidade. 

  

  
Eje Temáticodeltrabajo. Eixo Temático 
do Trabalho. 
  

  

  
Autor o autores. Autor ou autores. 
  

  

  
Expositor o expositores. Expositor ou 
expositores. 
  

  

Grupo Incorporado al Programa de 
Políticas Educativas (NEPI-AUGM) 
/Grupo Incorporado ao Programa de 
Políticas Educativas (NEPI-AUGM). 
 

 

E-mail autor/es 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 


