
 

BRASÍLIA, 22 a 25 DE OUTUBRO DE 2019 
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UNICEUB 

II Simpósio Nacional de  

Epistemologia Qualitativa e 

Subjetividade 
22 a 25 de outubro de 2019 

 

Prezados Colegas Pesquisadores e Estudantes, 

 

Já estamos cuidando dos preparativos para o II Simpósio Nacional de 

Epistemologia Qualitativa e Subjetividade.  

Data e Local de realização:  de 22 a 25 de outubro de 2019, no Centro Universitário 

de Brasília - UniCEUB, Brasília, Distrito Federal. 

Objetivo: Promover o debate sobre os princípios e conceitos da Epistemologia 

Qualitativa e da Teoria da Subjetividade na perspectiva cultural-histórica. Fomentar o 

intercâmbio científico em torno de temáticas que estão sendo pesquisadas, 

consolidando grupos e linhas de pesquisa nacionais e internacionais. 

Interessados: O evento se destina à pesquisadores em Ciências Humanas, Sociais 

e da Saúde em geral, assim como profissionais e estudantes interessados na temática 

da Subjetividade na abordagem cultural-histórica. 

Programação: O evento estará organizado em torno de conferências, mesas 

redondas com pesquisadores convidados, apresentações de trabalhos e grupos de 

discussão temática. Está em proposição a oferta de mini-cursos de aprofundamento 

teórico. Teremos, também, venda e sessão de lançamento de livros. 

Inscrições e submissão de trabalhos: Possivelmente entre abril e junho de 2019. 

As informações e orientações constarão do site do evento que estará disponível no 

início do próximo ano. 

Participação dos inscritos: Apresentações e discussões a partir de resumos e 

trabalhos completos submetidos. As informações e orientações constarão do site do 

evento. 

Contato e Informações 
E-mail: IIsimposiosubjetividade2019@gmail.com 
 
Em breve será lançado o site do evento com todas as informações e datas 
importantes. Por enquanto, reservem essas datas – 22 a 25 de outubro de 2019, para 
estarem conosco em Brasília. 

 
 
 

Coordenação Geral do Evento 

Fernando Luis González Rey  
Centro Universitário de Brasília (UniCEUB)/ Universidade de Brasília (UnB) 

Albertina Mitjáns Martínez 
Universidade de Brasília (UnB) 

Roberto Valdés Puentes 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 

 

 


