
Rio de Janeiro, 10 de junho de 2013. 
 

Carta-convite 
 
Prezados Coordenadores e Professores dos Cursos de Pedagogia do Rio de Janeiro, 
 
Prezados Professores e Mestrandos dos Programas de Pós-Graduação em Educação do Rio de 
Janeiro,  
 
Após longa trajetória de luta, em maio de 2006 foram publicadas as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Curso de Pedagogia. A publicação das Diretrizes indicou a conclusão de um 
ciclo, mas o movimento continua nas polêmicas de defesa e de crítica do texto legal e, 
especialmente, na vivência cotidiana, na reinvenção da política que se dá no dia a dia dos 
cursos de graduação. 
 
Em face da riqueza das experiências vividas, nesses sete anos, por diferentes instituições que 
oferecem a graduação em Pedagogia já podemos efetivar um movimento de análise e 
avaliação dos cursos. Nesse sentido, propomos a organização de uma obra a ser publicada 
como e-book para socialização de pesquisas acadêmicas, bem como relatos de experiências 
que tematizem diferentes dimensões do Curso de Pedagogia no Rio de Janeiro.  
 
Por meio da presente carta aberta às Coordenações dos Cursos de Pedagogia e aos Programas 
de Pós-Graduação em Educação fazemos, então, o convite para que professores, 
pesquisadores e estudantes, participem da seleção dos textos que comporão a referida obra.  
 
Os interessados devem encaminhar artigo em formato Word, de 10 a 12 páginas, fonte Times 
New Roman, espaçamento 1,5 cm, margens 2,5 até dia 15 de agosto para o e-mail: 
ebook.pedagogia.rj@gmail.com.  
 
Os artigos encaminhados serão avaliados por comissão científica constituída pelos seguintes 
professores:  

• Prof. Alda Judith Alves-Mazzotti- UNESA 
• Prof. Bertha do Valle – UERJ  
• Prof. Carmen Sanches Sampaio – UNIRIO  
• Prof. Giseli Barreto Cruz – UFRJ  
• Prof. Helena Amaral da Fontoura – UERJ  
• Prof. Isabel Alice Oswaldo Monteiro Lelis – PUC  
• Prof. Léa da Cruz – UFF  
• Prof. Sônia Mendes – UERJ  
• Prof. Tarso Bonilha Mazzotti – UNESA  
• Prof. Valter Filé - UFRRJ 
• Prof. Yolanda Lima Lobo - UENF 

 
Desde já agradecemos, solicitando a divulgação do presente e-mail e aguardando a 
participação dos interessados  na discussão do Curso de Pedagogia no Rio de Janeiro.  
 
Cordialmente,  
 
Inês Ferreira de Souza Bragança  
Faculdade de Formação de Professores da UERJ e Programa de Pós-Graduação em Educação 
da Universidade Estácio de Sá.  
 
Laélia Carmelita Portela Moreira 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá. 


