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16
TH

 SIPCS - INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CIVILIZING 

PROCESSES 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) 

VITÓRIA-ES, BRAZIL 2016. 
 

 

1. 16
TH

 SIPCS – UFES, BRAZIL 2016. 

 

The Research Group “Policies, management and school inclusion: social contexts 

and processes” led by Professors Reginaldo Célio Sobrinho, Maria das Graças 

Carvalho Silva de Sá, Edson Pantaleão and other collaborators will organize the 16
th

 

edition of the International Symposium on Civilizing Processes, at Universidade 

Federal do Espírito Santo (UFES), Brazil 2016.  

UFES is located in the coastal town of Vitória, in the Espírito Santo state, in the 

south eastern region of Brazil. At the University, the Organizing Commission will 

benefit from the support of the Postgraduate Program in Education, of the Pro-

Rectory for Student and Citizenship Affairs and of the International Relations 

Secretariat. 

A) The 16
th

 SIPC will take place on from 22 to 25th November 2016. It will 

count with the presentation of works in the following formats: conference, 

panels, oral communications and workshops. The event intends to gather up to 

200 researchers from different areas of knowledge and up to forty hours of 

academic activities.   

The activities will begin on Tuesday, day 11/22/2015, at night, with an 

opening conference. 

For the next three days, activities will start at 14h with coordinates panels. 

Then we oral communication and workshop. 

 

B) Book Launch: expecting to facilitate a broader dialogue about the knowledge 

produced, we will organize a launch meeting on books. All authors are invited 

to the exhibition. 

 

C) We highlight also the interest in mobilizing joint book publications between 

national and foreign researchers to be presented at the event. Furthermore, the 

coordination of the event will also take measures to organize dossiers in 

national and/or international journals. For that purpose, it expects the support 

of all the colleagues in identifying journals that might be interested in those 

dossiers.  

D) The PPGEdu da UFGD expressed interest in helping to co-promote XVI 

SIPCs providing a dossier of the journal "Education and Borders" for the 1st 

semester 2017. We look for new collaborations and support. 

E) In a meeting that took in Mexico City (MX, Nov./2014), the organizing 

commission has established a registration fee (in the value of 100 dollars) as a 

condition for the participation in the event. It has also decided that each 



participant should search for alternatives regarding the payment of aerial travel 

next to the proper institutions in their respective countries. 

F) For contacts have available the e-mail: simposiovitoria@gmail.com 

G) We work to launch in November 2015 the homepage (and facebook fanpage) 

with more information about the event. 

 

2. IN FOCUS: 

 

A) Between 13 and 16th October 2015, the Research Group "Education and 

Civilizing Process" in partnership with the PPGEDU UFGD – 

Dourados/Brazil, will promote a "Seminary on Education: Norbert Elias 

Readings". The Seminary will be given by Prof. Dr. Cas Wouters (Utrecht 

University – Holland) 

More information on:  

Group Homepage: http://ufgdgrupoeducacaoeprocessocivilizador.com/ 

E-mail: ufgdpesquisaeducacao@yahoo.com.br 

 

B) Considering the presence of traditional participants of the SIPCS on 

"Seminary on Education: Norbert Elias Readings", on October 16th will hold 

a meeting to advance in the organization of the 16
TH

 SIPCS of Vitória, Brazil. 

 

C) The number 42 Figurations – Newsletter of the Norbert Elias Foundation – 

disseminated information and images on 15
TH

 SIPCs, happened in 

Mexico/nov. 2014. Check: 

       http://www.norberteliasfoundation.nl/docs/pdf/Figs/42.pdf 

 

D) Book lauch: 

Title: “Readings of Norbert Elias: Civilizing Process, Education and Frontiers” 

Editor: EDUEM, 2014. 

Orgs.: Ademir Gebara, Célio Juvenal Costa, Magda Sarat.  

Orders: http://www.eduem.uem.br/novapagina/?q=node/601 

 

E) Conference: “Social character and historical processes: a conference in honour 

of Stephen Mennell” 

On 7–8 January 2016, the School of Sociology, UCD, will hold a conference 

to honour the major contribution that Stephen Mennell has made to the 

discipline of sociology. Stephen who is now Emeritus, was a Professor at 

UCD from 1993 to 2009 and during those 16 years made a remarkable 

contribution to the academic and social life of the School. More recently he 

has spent almost a decade overseeing the publication of Norbert Elias’s 

Collected Works. 

Everyone is welcome. If you are interested in attending the conference and/or 

wish to give a paper please email soc.characterconf@gmail.com 

(http://norberteliasfoundation.nl/blog/) 
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3. 17
TH

 SIPC – PORTUGAL – 2018 

We are at the moment in contact with Professors André Saramago and Fernando 

Ampudia, who should be at Espírito Santo event in 2016, who are making diligences 

envisioning the future organization of the event in Portugal in 2018. Professor Abram 

de Swaan has also made himself available to help in these contacts.  

 

Editors of the Bulletin n.2, Set. 2015 

Ademir Gebara 

Edson Pantaleão 

Magda Sarat 

Maria das Graças Carvalho Silva de Sá  

Reginaldo Sobrinho 

Tony Honorato  



BOLETIM INFORMATIVO n. 2 – Set/2015. 

 

XVI SIMPÓSIO INTERNACIONAL PROCESSOS CIVILIZADORES (SIPCs): 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES), 

 

VITÓRIA-ES, BRASIL 2016. 

 

 

1. XVI SIPCs – Brasil - 2016 

 

 O Grupo de Pesquisa “Políticas, Gestão e Inclusão Escolar: contextos e 

processos sociais” liderado pelos professores Reginaldo Célio Sobrinho, Edson 

Pantaleão e Maria das Graças Carvalho Silva de Sá, organizará a edição do XVI 

Simpósio Internacional Processos Civilizadores, na Universidade Federal do Espírito 

Santo (UFES), Brasil 2016.  

 

 A UFES está localizada na litorânea cidade de Vitória, Estado do Espírito 

Santo, região sudeste do Brasil. Na Universidade, a Comissão Organizadora local 

contará com o apoio do Centro de Educação, do Programa de Pós-Graduação em 

Educação, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Pró-reitoria de extensão, 

além da Secretaria de Relações Internacionais. 

 

A) O XVI SIPC ocorrerá no período de 22 a 25 de novembro de 2016. Contará 

com a exposição de trabalhos nas modalidades: Conferência, Mesas 

coordenadas, Comunicação oral e workshop. O evento pretende reunir, até 200 

pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, em quarenta horas de 

atividades acadêmicas.  

As atividades terão início na terça-feira, dia 22/11, à noite, com uma 

conferência de abertura. 

Nos três dias seguintes, as atividades terão início às 14h com mesas 

coordenadas. Em seguida teremos Comunicação oral e workshop. 

B) Lançamento de livro: com a expectativa de possibilitar uma interlocução mais 

ampla sobre o conhecimento produzido, na terceira noite de evento, 

organizaremos uma sessão de lançamento de livros. Todos autores estão 

convidados para a exposição. 

C) A Comissão Organizadora busca contatos e apoios institucionais para 

aprovação de dossiê e de número especial em revistas nacionais e 

internacionais, onde poderão ser publicados os trabalhos apresentados nas 

mesas coordenadas do XVI SIPCs. Nesse sentido gostaríamos de contar com o 

apoio e a colaboração dos demais colegas na identificação de periódicos que 

tenham interesse nesse dossiê ou em organizar um numero especial.  

 

D) O PPGEdu da UFGD manifestou interesse em colaborar na co-promoção do 

XVI SIPCs disponibilizando um dossiê da Revista “Educação e Fronteiras” 



para o primeiros semestre de 2017 além de fomentar a participação de 

docentes convidados. Aguardamos novos colaborações e apoios. 

 

E) Em reunião realizada na Cidade do México (MX, novembro/2014), a 

comissão organizadora definiu estabelecer o pagamento de inscrição (no valor 

de 100 dólares) como condição para participação no evento. Também definiu 

que cada participante deverá buscar alternativas para o pagamento de suas 

passagens aéreas, junto aos órgãos de fomento de seus países.   

F) Para contatos temos à disposição o e-mail: simposiovitoria@gmail.com; 

G) Trabalhamos para lançar no mês de novembro de 2015 a homepage (e uma 

fanpage facebook) com maiores informações sobre o evento.  

 

2. EM FOCO: 

 

A) Entre os dias 13 e 16 de outubro de 2015, o Grupo de Pesquisa “Educação e 

Processo Civilizador” em parceria com o PPGEdu da UFGD, realizará um 

“Seminário em Educação: Leituras de Norbert Elias”. O seminário será 

ministrado pelo Prof. Dr. Cas Wouters (Utrecht University – Holanda).  

Mais informações pelos endereços: 

Site: http://ufgdgrupoeducacaoeprocessocivilizador.com/ 

E-mail: ufgdpesquisaeducacao@yahoo.com.br 
 

B) Tendo em vista a presença de tradicionais participantes dos Simpósios no 

“Seminário em Educação: Leituras de Norbert Elias”, no dia 16 de outubro 

realizaremos uma reunião para avançar na organização do XVI Simpósio de 

Vitoria/ES. 

 

C) O número 42 do Figurations – Newsletter of the Norbert Elias Foundation – 

divulgou informações e imagens do XV SIPCs, realizado no México/nov. 

2014. Confiram: http://www.norberteliasfoundation.nl/docs/pdf/Figs/42.pdf 

 

D) Livro recém-lançado:  

Título: “Leituras de Norbert Elias: Processo Civilizador, Educação e 

Fronteiras” 

Editora: EDUEM, 2014. 

Orgs.: Ademir Gebara, Célio Juvenal Costa, Magda Sarat.  

Aquisição: http://www.eduem.uem.br/novapagina/?q=node/601 

 

E) Conferência: “Social character and historical processes: a conference in 

honour of Stephen Mennel” 

Entre os dias 7 e 8 de Janeiro de 2016, a Escola de Sociologia, University 

College Dublin (UCD), vai realizar uma conferência para homenagear a 
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grande contribuição que Stephen Mennell tem feito para a disciplina de 

Sociologia. Stephen, que é agora professor emérito, foi professor na UCD 

entre 1993-2009 e durante esses 16 anos desempenhou uma contribuição 

notável para a vida acadêmica-social da escola e na supervisão dos trabalhos 

da Fundação Norbert Elias. Interessados em participar contatar via o e-mail: 

soc.characterconf@gmail.com (http://norberteliasfoundation.nl/blog/) 

 

  

3. XVII SIPC – PORTUGAL – 2018 

 

Estamos em contato com os Professores André Saramago e Fernando Ampudia, 

que deverão estar no evento do Espírito Santo. No momento eles estão realizando 

contatos no sentido de viabilizar o evento em Portugal. O Professor Abram de Swaan, 

também se dispôs a auxiliar nesses contatos. 
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