
PROGRAMA DE DOUTORADO MULTI-INSTITUCIONAL E 
MULTIDISCIPLINAR EM DIFUSÃO DO CONHECIMENTO 

Chamada de capítulos do livro " Construção do 
conhecimento: múltiplos olhares " 

 

Encontra-se aberta a chamada de capítulos do livro "Construção do conhecimento: 

múltiplos olhares", que será publicado em 2020 pela Editora da UFBA (EDUFBA).  

 

Resumo 

O conhecimento tem sido objeto de estudo em pesquisas científicas nas mais diversas 
áreas há bastante tempo. A presente proposta de livro buscará discutir a categoria 
conhecimento dentro das possibilidades contemporâneas para sua construção, geração e 
difusão à vista de um amplo e substancioso debate a ser oferecido aos mais diferenciados 
leitores. De caráter eminentemente multidisciplinar, envolve uma temática que se insere 
nas três linhas do Programa de Doutorado Multi-Institucional e Multidisciplinar em 
Difusão do Conhecimento(DMMDC) e propõe-se a divulgar os múltiplos olhares teóricos 
e metodológicos das pesquisas, que vêm sendo produzidas no interior do mesmo, 
tornando-se, desse modo, uma oportunidade para difundir a diversidade de modos de 
percepção, estudo e análise do conhecimento/geração/difusão enquanto objeto de estudo 
das produções. Ademais, pretende-se completar a proposta do debate incluindo as 
contribuições dos últimos resultados de pesquisas e estudos de profissionais externos ao 
DMMDC especialistas no assunto. Contará o volume de quatro partes, precedidas por um 
prefácio e uma introdução, tendo ao final um índice remissivo. Os títulos da coletânea 
apresentarão reflexões teóricas e aplicadas sobre temas que serão agrupados da seguinte 
forma: na primeira parte estarão os trabalhos que tratam da “Processo de Construção de 
Conhecimento: Infância e Educação”; na segunda parte estarão as contribuições dos 
autores que se dedicam a analisar “Conhecimento, informação e Comunicação: novos 
desafios”; a terceira trata dos estudos e pesquisas sobre “Linguagens, Tecnologia e 
Formação” e, por fim, a última parte é dedicada à” Cultura, (in)formação e Processos de 
Construção de Conhecimento: reflexões sobre aprender e ensinar”. 

Sobre os textos 

Os textos podem ser apresentados individualmente, em parceria com outros professores, 
orientandos atuais ou egressos. O número máximo de autores por capítulo é de três (3). É 
necessário que, pelo menos, um dos autores seja professor do DMMDC. 

É necessário pensar a temática da Construção do conhecimento em relação a uma das 

quatro partes que irão compor a publicação: 

1. Processo de Construção de Conhecimento: Infância e Educação; 
2. Conhecimento, informação e Comunicação: novos desafios; 
3. Linguagens, Tecnologia e Formação; 



4. Cultura, (in)formação e Processos de Construção de Conhecimento: reflexões 
sobre aprender e ensinar; 

Prazos 

1. Aviso de interesse na publicação e resumo do capítulo – Data limite 10-11-2019; 
2. Entrega do capitulo finalizado. Data limite 01-12-2019; 

Os textos deverão ser enviados para o e-mail: romilsonls@gmail.com  

Prof. Dr. Romilson Lopes Sampaio 

 

- A formatação do texto será enviada em breve. 


