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Carta da 

Presidência 
Boas-vindas ao CAEDduca 2019! 

 

Caro congressista, 

Em 2019, o CAED-Jus completou 4 anos de intensas 

oportunidades para acadêmicos que querem fazer mais e melhor: 

a) tivemos mais de 4.500 participantes em nossos congressos, os 

participantes foram de mais de 700 cidades diferentes, c) 

publicamos mais de 14.000 páginas em livros impressos; d) 

recebemos pessoas de 22 nacionalidades diferentes; e) 

concedemos mais de 100 bolsas sociais; f) batemos a marca de 

2.500 pessoas em nossos cursos online gratuitos. 

É curioso porque o CAED-Jus deixou de ser um evento de direito 

e para profissionais do direito. Por isso, tomamos uma decisão 

ousada que estava em nossas mentes há algum tempo: criamos 

um irmão para o CAED-Jus. Este irmão teria que ser um espaço 

de encontro ainda maior e plural. Um encontro que unisse ainda 

mais essa diversidade de formações, de ideias e de práticas 

profissionais e acadêmicas. 

E o que “dá liga” a tudo isso? O compromisso com a educação de 

qualidade, íntegra e transformadora. Apostamos que esse é o 

“ponto de encontro”. Por isso, é com muito orgulho mesmo que 

criamos o Conselho Internacional de Altos Estudos em Educação 

(CAEduca). 

O CAEduca tem o jeito do CAED-Jus e os nossos valores e 

compromissos com a democracia e com uma carreira acadêmica 

de qualidade. Anote na agenda: o Congresso Internacional de 

Altos Estudos em Educação (CAEduca 2019) será nos dias 11 a 

13 de dezembro de 2019 e você é muito bem-vindo/a para enviar 

seu artigo ou resumo. 

Desejo a você um excelente evento e agradeço por estar conosco 

nesta iniciativa. Para aqueles que estão nos conhecendo agora, 

sejam bem-vindos a esta nova concepção de eventos acadêmicos 

representada pelo CAEduca. 

 
 

 
Presidente do CAEduca 



       

 

 

 

 

 

 

 

Junte-se a mais de 4000 autores que já participaram das iniciativas do CAED-Jus e aproveite este novo 

conceito de eventos de qualidade ancorados pela tecnologia do CAEduca! 

 

CAEduca 2019 
11 a 13 de dezembro de 2019  
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100% via internet 01 SOBRE O CAEduca 
O Congresso Internacional de Altos Estudos em Educação 

(CAEduca 2019) é iniciativa de uma rede de acadêmicos para o 

desenvolvimento de pesquisas e reflexões interdisciplinares de 

alta qualidade em educação. 

Inspirado no sucesso de alguns anos do CAED-Jus, o CAEduca 

desenvolve-se exclusivamente via internet, sendo a tecnologia 

parte importante para o sucesso das discussões e para a 

interação entre os participantes. 

 

Por que participar do CAEduca? 
O CAEduca tem o objetivo de ser um dos principais congressos 

acadêmicos do mundo e conta com os seguintes diferenciais: 

 Abertura a uma visão multidisciplinar e multiprofissional 

sobre a educação, sendo bem-vindos os artigos de 

acadêmicos de diversas formações 

 Democratização da divulgação e produção científica; 

 Publicação dos artigos em livro impresso no Brasil (com 

ISBN), com envio da versão ebook aos participantes; 

 Galeria com os selecionados do Prêmio CAEduca de cada 

edição; 

 Interação efetiva entre os participantes através de 

ferramentas via internet; 

 Exposição permanente do trabalho e do vídeo do autor no site 

para os participantes 

 Coordenadores de GTs são organizadores dos livros 

publicados 

 

Participação no CAEduca 2019 
Você poderá participar do CAEduca 2019 como autor/coautor 

de trabalho (Resumo ou Artigo) ou como Ouvinte 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos de 

trabalho 
Escolha o seu Grupo de Trabalho 

 

GT 1 – Educação e direitos humanos 

Coordenadores: Alexnaldo Teixeira Rodrigues (FVC), Antonio Carlos Gomes Ferreira (UNINOVE), 

Bruna Franceschini (UC-Portugal), Danielle Ferreira Medeiro da Silva de Araújo (UFSB), Flávia 

Gimenes (UCA-Argentina) e Gabriela Soares Balestero (UFU/UBA-Argentina) 

GT 2 – Métodos e práticas de ensino e aprendizagem 

Coordenadores: Gilson Xavier de Azevedo (PUC-GO), Jamilly Nicolete (FUNEPE), Marcos 

Fernandes-Sobrinho (UFG) e Rodrigo Chaves (USU) 

GT 3 – Educação infantil 

Coordenadoras: Fabiana Eckhardt (UCP) e Karine Morgan (UFF) 

GT 4 – Ensino fundamental e médio 

Coordenadores: Antonio Gasparetto Júnior (IFMG), Carlos Henrique Ribeiro (USU) e Caroline 

Stéphanie Francis dos Santos Maciel (UFMG) 

GT 5 – Ensino superior 

Coordenadores: Glaucia Ribeiro (UEA), José Eduardo de Miranda (UNIMB), Luís Antônio Monteiro 

Campos (UCP/PUC-Rio), Matheus de Oliveira Guimarães (FAPAM/PUC-Minas), Rogerio Borba 

(UVA/IBMEC) e Thiago Mazucato (FUNEPE) 

GT 6 – Educação inclusiva e de jovens e adultos 

Coordenadores: Daniel Machado Gomes (UCP), Maria Cecília Bello Moutinho Baseggio (ISCTE-

Portugal) e Ronald Quintanilha (UniLassale) 

GT 7 – Educação profissional e tecnológica 

Coordenadores: Marcia Cavalcanti (USU) e Michelle Asato Junqueira (Mackenzie-SP) 

GT 8 – Gestão educional e formação docente 

Coordenadores: Joana Corrêa Goulart (UEG), Marcelo Mocarzel (UniLassale), Maria Angélica 

Machado Arroyo (USP) e Oton de Albuquerque Vasconcelos Filho (UPE) 

GT 9 – Teorias e pesquisas empíricas 

Coordenadores: Adriano Rosa (USU), Arthur Bezerra de Souza Junior 

(UNIP/UNINOVE/MACKENZIE/AMBRA), Hailton David Lemos (FANAP) e Thiago Pereira (Novo 

Liceu-Portugal) 

GT 10 – Temas contemporâneos de educação 

Coordenadores: Carla Julião (UAL-Portugal), Cristiane Barroncas Novo (UEA), Felipe Dutra Asensi 

(UERJ/UCP/USU/AMBRA), Rafael Bastos de Oliveira (UCP) e Robert Segal (Unirio) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma dica: não deixe essas fases para última hora! Assegure-se de que cumpriu todas as etapas para 

publicar o seu trabalho em livro impresso no CAEDuca. 

 

Submissão 

de trabalhos 
Confira as etapas para você enviar o 

seu resumo ou artigo 

 

 

1ª fase: Submissão do trabalho (Resumo ou Artigo) 
A submissão do seu trabalho é gratuita e deverá ser realizada diretamente no endereço 

bit.ly/caeduca2019 

 

2ª fase: Análise e aprovação do trabalho (Resumo ou Artigo) 
A avaliação do trabalho ocorre em cerca de 15 (quinze) dias após o envio e será anunciada no 

mesmo email de submissão. Com a aprovação, o pagamento da inscrição poderá ser realizado. 

 

3ª fase: Pagamento da inscrição 
O pagamento da inscrição será realizado no endereço bit.ly/caeduca2019 considerando a maior 

titulação concluída ou em curso do(s) autor(es). Somente com o pagamento da inscrição de todos 

os autores o artigo será apto a ser apresentado no evento. A inscrição implica em cessão de 

direitos autorais, imagem e voz do vídeo e do artigo, responsabilizando-se os autores civil e 

criminalmente por plágio. A equipe do CAEDuca poderá requisitar o envio de comprovante de 

titulação para a aferição do adequado pagamento de inscrição, sob pena de exclusão do evento 

sem reembolso. 

 

4ª fase: Envio do vídeo de apresentação 
Após o pagamento, os autores deverão enviar o vídeo sobre o trabalho de acordo com 

procedimento descrito no comunicado de aprovação. O envio do vídeo confirma a participação e, 

portanto, faz jus ao certificado de apresentação e à publicação do trabalho no livro. Caso o autor 

tenha mais de um trabalho, deverá enviar os vídeos de cada um em separado. Não será possível 

a substituição de trabalhos ou vídeos após o envio. 

bit.ly/caeduca2019
bit.ly/caeduca2019
file:///C:/Users/Felipe/Dropbox/instituto%20diálogo/CAEDUCA/CAEduca%202019/Editais/bit.ly/caeduca2019


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe que você poderá escolher entre submeter um resumo expandido ou um artigo. Após a aprovação, 

você poderá realizar o pagamento da inscrição e apresentar no evento normalmente.  

 

Formato dos 

trabalhos 
Adeque seu resumo ou artigo ao 

formato do evento 

 

Regras de submissão de resumos 
Os resumos expandidos deverão ser enviados em WORD no seguinte padrão: 

 Título do trabalho 

 Nome(s) do(s) autor(es), da instituição de origem, titulação, email e título do trabalho 

 Ter entre 300 e 1.500 palavras (incluindo bibliografia) 

 Espaçamento 1,5 

 Fonte Calibri, 12 

 Margens 3,0 cm 

 Citação em sistema AUTOR-DATA 

 Não são permitidas notas de rodapé 

 Idioma inglês, português, espanhol, francês ou italiano 

 

Regras de submissão de artigos 
Os artigos deverão ser enviados em WORD no seguinte padrão: 

 Título do trabalho 

 Nome(s) do(s) autor(es), da instituição de origem, titulação, email e título do trabalho 

 Ter entre 3.500 e 5.500 palavras (incluindo notas de rodapé e bibliografia) 

 Espaçamento 1,5 

 Fonte Calibri, 12 

 Margens 3,0 cm 

 Citação em sistema AUTOR-DATA 

 São permitidas notas de rodapé para fins explicativos e quando absolutamente necessárias 

 Idioma inglês, português, espanhol, francês ou italiano 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essas observações são importantes para que você desfrute ao máximo de todos os nossos eventos! 

 

 

Observações 

importantes 
Confira algumas regras importantes 

antes de submeter o seu trabalho 

 

Leia atentamente! 
 

Liste nas referências somente as obras citadas efetivamente no artigo e em ordem alfabética; 
 
Observe as normas da ABNT ou da NP-405; 
 
Não serão aceitos trabalhos com mais de 4 (quatro) autores; 
 
Não é possível que o mesmo autor conste em mais de 2 (dois) trabalhos, inclusive como coautor, 
assim como não é possível excluir ou modificar autores após a submissão; 
 
Todos os autores devem pagar a inscrição para a sua participação no evento e a publicação em 
livro, sendo requisito também o envio de vídeo por um dos autores; 
 
Não serão realizados reembolsos de pagamentos, tampouco será possível a transferência de 
titularidade de pagamento de inscrição para outrem; 
 
Nos casos em que houver pagamento de inscrição, mas não ocorrer o envio de vídeo ou ocorrer 
perda de prazos, a condição de autor será passada para ouvinte, sem reembolso; 
 
Os trabalhos apresentados serão publicados em livro impresso em Editora brasileira com impacto 
acadêmico, que poderá comercializar a versão impressa para todos os países. Vale mencionar 
que será enviada a versão ebook para todos os participantes sem ônus; 
 
Todos os autores receberão um certificado de apresentação de trabalho em que consta a 
atribuição de 30 (trinta) horas de atividades acadêmicas. Os ouvintes receberão o certificado com 
a mesma atribuição de horas; 
 
Casos omissos serão decididos pelo CAEduca. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Prêmio CAEduca é uma forma de reconhecermos os artigos de alta qualidade no campo da educação 

 

 

Premiação 
O seu artigo pode ser selecionado para 

o Prêmio CAEDuca 

 

Sobre o Prêmio CAEduca 
Os coordenadores de GT indicarão um artigo para concorrer ao Prêmio CAEduca, cujo vencedor 

comporá a Galeria de Premiados. O artigo não poderá ser de autoria/coautoria de coordenador do 

próprio GT, sendo subsidiária a indicação pelo Conselho do CAEduca caso não haja indicação. 

Observe que os resumos não são elegíveis ao Prêmio.  

 

Critérios de seleção 
O artigo a ser premiado será selecionado pelo Conselho Científico do CAEduca através dos 

seguintes critérios: originalidade, mérito acadêmico, organização teórica/metodológica da 

discussão, inovação. 

 

Reconhecimento 
Os premiados terão direito a: 

 Destaque especial no site 

 Certificado de premiação 

 Isenção na inscrição para o CAEduca seguinte 

 Palestra especial no CAEduca seguinte como premiado 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolsas 

sociais 
Se você precisa de nossa ajuda 

financeira, confira aqui o que fazer 

 

Sobre as Bolsas Sociais 
Comprometido com a responsabilidade social e com a inclusão democrática do conhecimento, o 

Programa de Bolsas Sociais destina-se à concessão de 8 (oito) bolsas de 100% para participação 

no CAEduca 2019 através da apresentação de artigos para autores que não dispõem de recursos 

financeiros. São concedidas 5 (cinco) bolsas para graduandos, 2 (duas) bolsas para mestrandos 

e 1 (uma) bolsa para doutorando 

 

Critérios de seleção 
Os candidatos devem cumprir os seguintes requisitos, sob pena de desclassificação ou revogação 

da bolsa: a) não possuir renda individual superior a 1(um) salário mínimo do país de residência; b) 

não possuir financiamento de pesquisa individual ou bolsa concedida por órgãos de fomento à 

pesquisa, exceto graduandos; c) estar regularmente matriculado em direito ou áreas afins em 

instituição de ensino. 

 

Candidatura 
As candidaturas devem ser realizadas diretamente ao email caeduca@caedjus.com (título do 

email: Bolsas sociais CAEduca 2019) com as seguintes informações: Nome completo; 

Nacionalidade do Proponente; País de residência do Proponente; Mini-cv do Proponente; 

Categoria (graduando, mestrando, doutorando); Instituição de ensino atual; País da Instituição de 

Ensino; Curso. 

Também é necessário anexar os seguintes documentos: CV do Proponente; Carta de motivação 

de até 400 palavras; Registro de identidade ou similar; Declaração digitalizada com assinatura 

informando a veracidade de todas as informações, sob pena de responsabilidade civil e criminal; 

Comprovante de matrícula em instituição de ensino em 2019 na categoria correspondente 

(graduando, mestrando, doutorando); Histórico escolar na instituição de ensino referida acima, 

sendo possível histórico virtual. 

 

Observações importantes 
- São critérios de seleção: diversidade regional, diversidade institucional, carta de motivação, 

currículo e coeficiente de rendimento ou similar do Proponente; 

- As candidaturas são individuais e personalíssimas; 

- Somente os selecionados serão divulgados; 

- Candidatos já inscritos no CAEduca 2019 que sejam contemplados com a bolsa serão 

ressarcidos do pagamento da inscrição; 

- O CAEduca reserva-se no direito de não preencher todas as bolsas; 

- Casos omissos serão decididos pelo CAEduca. 

 

 

 

mailto:caeduca@caedjus.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gostou? Então garanta a sua vaga no CAEduca 2019 e faça como milhares de acadêmicos que 

encontraram na tecnologia uma nova forma de divulgar suas ideias! 

 

Cronograma 

do evento 
Anote em sua agenda as datas para 

assegurar a sua participação 

 
 

 

DATA ETAPA 

16/10 a 24/11/19 Submissão de artigos ao CAEduca 2019 

16/10 a 30/10/19 Candidaturas a Bolsas Sociais 

10/11/19 Resultado da seleção de Bolsas Sociais 

Até 29/11/19 Pagamento da inscrição 

Até 30/11/19 Envio do vídeo do(s) trabalho(s) inscrito(s) 

11 a 13/12/19 Congresso de Altos Estudos em Educação (CAEduca 2019) 

20/12/19 Divulgação dos finalistas do Prêmio CAEduca 2019 

28/12/19 Divulgação do vencedor do Prêmio CAEduca 2019 

Até 28/12/19 Envio dos certificados aos participantes 

Até 30/04/20 Publicação e divulgação dos livros 

 

O cronograma do CAEduca pode ser alterado em função das necessidades de organização. Casos 
omissos serão decididos pelo Conselho Científico do CAEduca. 

 



 

 
bit.ly/caeduca2019 


