
 

 

 
 

II Seminário SBCSOL – Mediações pedagógicas e metodologias participativas 

aplicadas ao processo de incubação dos empreendimentos solidários 

 

 

Data de realização: 20 de Setembro de 2013 

Horário: 8h às18h 

Local: Salão Nobre – Campus Rudge Ramos 

Universidade Metodista de São Paulo 

Endereço: Rua Alfeu Tavares, nº149-  Rudge Ramos – São Bernardo do Campo – SP 

 

Datas importantes: 

 Prazo para submissão: até 08 de Setembro 

 Resposta sobre trabalhos aprovados: até 15 de Setembro 

 Realização do seminário: 20 de setembro 

 

Objetivo: Aprofundar o debate sobre as principais características dos trabalhos 

associados, tendo como referência os empreendimentos solidários, sob três aspectos: 

Empreendimentos solidários e relações de trabalho no Brasil; mediações pedagógicas 

na busca da autonomia e da emancipação humana; metodologias participativas na 

construção de novas formas de apreensão crítica e transformação da realidade local.  

 

Eixos Temáticos 

 

O Seminário SBCSOL tem como eixos temáticos: 

 

1. Empreendimentos solidários na contramão do atual mundo do trabalho: 

características da economia solidária e mudanças atuais nas relações de 

trabalho. 

 A generalização da informalidade a serviço da produção capitalista; 

 Precarização das relações de trabalho no Brasil atual; 

 Terceiro Setor e suas ambiguidades; 

 Cooperativismo e capitalismo no Brasil; 

 Lei 12690/2012: garantia de direitos nas cooperativas de trabalho; 

 Empreendimentos solidários e a construção de outras formas de relações de 

trabalho. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Reflexões sobre uma educação e uma pedagogia emancipadoras: 

fundamentos e compreensões. 

 Concepções de educação e práticas pedagógicas que desenvolvam e 

estimulem a ação e a participação, individual e coletiva, de forma crítica; 

 Utilização de metodologias participativas na construção de processos 

educativos de perspectiva emancipadora.  

 

 

3. Mediações pedagógicas do trabalho associado: concepções metodológicas.  
 

 A experiência do trabalho associado como constituição de novas relações 

sociais que valorizam saberes, posturas e práticas de caráter emancipatório.   

 Processo de diagnóstico nos empreendimentos solidários. 

 

 

 

Programação 

 

08h – 08h50 – Recepção, credenciamento e café da manhã. 

08h50-09h00 – Início com apresentação da Pastoral  do Núcleo de Arte 

09h-10h – Mesa de abertura 

10h - 11h – Apresentação da equipe da SBCSOL – realizações e desafios em seu 

primeiro ano de trabalho 

11h-12h30 – Mesa Principal: Mediações pedagógicas e metodologias participativas 

aplicadas ao processo de incubação dos empreendimentos solidários 

12h30-14h – Almoço 

14h-16h – Apresentação de papers e oficinas 

16h-16h15 – Café da Tarde 

16h15 -17h30 – Conclusões e Encaminhamentos 

17h30 – 18h – Atividade de encerramento, avaliação de reação e apresentação do 

Empreendimento “Nó Cego Palhaços” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Regras para formatação 

 

Conteúdo da primeira página: 

Nome(s) completo(s) do(s) autore(s) 

E-mail, telefone e instituição de cada autor 

Título do trabalho (com todas as palavras principais iniciando-se em maiúsculas) 

Resumo do trabalho até 200 palavras, no mesmo idioma do trabalho, não deverá ter 

abstract.  

 

 

Editor de texto: Word do Office 2003 ou posterior 

Fonte: Times New Roman, tamanho 12 em 100% e com espaçamento normal 

Espaçamento:simples 

Texto:justificado 

Páginas: O mínimo deverá ser 8 (oito) páginas e não deverá exceder 16 (dezesseis), 

incluindo resumo, tabelas, figuras, referências bibliográficas e notas de final de texto. 

Paginação: inserir número de páginas no rodapé com alinhamento ao lado direito. 

Notas: não devem ser colocadas no rodapé, mas inseridas como notas de final de 

texto. 

Citações e referências bibliográficas: as citações deverão ser inseridas no corpo do 

texto, incluindo o sobrenome do autor da fonte, a data de publicação e o número de 

página (se for o caso), conforme normas da ABNT. As referências bibliográficas 

completas do(s) autor(es) citado(s) deverão ser apresentadas em ordem alfabética, no 

final do texto, de acordo com as normas  da ABNT.  

 

Papel: A4  

Orientação do papel: Retrato 

Margens: Superior - 3 cm  

                 Inferior - 2 cm  

                 Direita - 2 cm 

                 Esquerda - 3 cm 

 

 

 

 
 


