
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Laboratório de Estudos e Práticas Transdisciplinares em Saúde e 

Educação (Letrans), juntamente com Núcleo de Estudos e Práticas sobre 
Infâncias e Educação Infantil (NUPIE) e o Núcleo de Estudos e Pesquisa em 
Fenomenologia, Esporte e Educação (NEPFEE), promoverá de 30 de maio a 01 
de junho de 2019, no Auditório de Biblioteca da Universidade Federal do Vale do 
São Francisco – campus centro Petrolina, o Encontro de Fenomenologias do 
Vale do São Francisco/ II Ciclo de Debates sobre Fenomenologia e 
Pesquisa, tendo como tema principal “Dimensões ampliadas da Psicologia 
Fenomenológica: fazer crítico e social da prática e da pesquisa”. Um evento 
que proporcionará um espaço científico de discussões, compartilhamento e 
integração de conhecimentos oriundos da perspectiva fenomenológica.  

 
Em 2017, na UNIVASF, aconteceu o I Ciclo de Debates sobre 

Fenomenologia e Pesquisa, que foi um evento mobilizado pelo aumento do 
interesse de discentes de diversos cursos de graduação e pós-graduação em 
conhecer mais a fundo a perspectiva fenomenológica na construção do 
conhecimento. A partir disso, surgiu a construção do Encontro de 
Fenomenologias do Vale do São Francisco através de um trabalho conjunto de 
três diretórios de pesquisa, devidamente cadastrados no CNPq, a saber 
Laboratório de Estudos e Práticas Transdisciplinares em Saúde e Educação 
(Letrans), Núcleo de Estudos e Práticas sobre Infâncias e Educação Infantil 
(NUPIE) e o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Fenomenologia, Esporte e 
Educação (NEPFEE).  

 
O FenoVale é um evento que visa garantir, além da programação 

oficial, networks entre os participantes, visitas aos laboratórios de pesquisas e 
as instituições locais para, justamente, criar tais vínculos. Diversos membros de 
GTS da ANPPEP (Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em 
Psicologia) que tem a fenomenologia como alicerce teórico estarão participando 
do evento, bem como outros profissionais e pesquisadores de regiões nacionais 
e internacionais, como é o caso de pesquisadores da Université du Québec à 
Trois Rivières (Canadá), USP (Universidade de São Paulo), UNICAP 
(Universidade Católica de Pernambuco), UPE (Universidade de Pernambuco), 
PUCCAMP (Pontifícia Universidade Católica de Campinas), Universidade 
Federal do Paraná, UNESP (Universidade Estadual de São Paulo) e 
Universidade de Fortaleza. O evento também conta com o apoio da Sociedade 
de Estudos e Pesquisa Qualitativos. 
 
      Profissionais e pesquisadores de diversas áreas estarão no evento em 
interação. Será um momento científico recheado de experiências que tem como 
orientação a fenomenologia, sobretudo em sua pluralidade, sendo 



interdisciplinar porque reúne e integra profissionais, pesquisadores e estudantes 
de diversas áreas. O evento visa ainda legar produções, como é o caso dos anais 
e de uma network entre os participantes para que as interações e produções 
conjuntas possam se concretizar. Além da diversidade que por si é 
enriquecedora, há também a articulação de profissionais advindos de diversas 
partes do Brasil, inclusive do exterior, possibilitando com isso um cimentar das 
relações e parcerias, potencializando as produções científicas e contribuindo 
para que as instituições envolvidas tenham melhores condições de crescer em 
termos da produção do conhecimento. 
     
 Nesse sentido, um evento interdisciplinar, de orientação fenomenológica, 
vai ao encontro de toda uma trajetória galgada na região no sentido de articular 
a cadeia produtiva com a produção do conhecimento, liberando para um 
desenvolvimento regional mais integral e sustentável. Cabe ainda apontar a 
importância do compartilhamento de conhecimento de relevância nacional, 
permitido que contemple em um encontro desta magnitude pesquisadores 
renomados da região nordeste do país, bem como de outras regiões do país, 
fortalecendo a construção de uma prática contextualizada e fundamentada na 
ciência.  
 
 Informações importantes: 
 
REDES SOCIAIS:  
 Site: https://fenovale.wixsite.com/fenovale  

Instagram: @fenovale 
Facebook: https://www.facebook.com/fenovale/  

INSCRIÇÕES:  
até dia 31 de janeiro de 2019 para Estudantes de graduação 70,00, 

para Estudantes de Pós-graduação 100,00 e para Profissionais 150,00, 
após essa data haverá virada de preço. Para realizar a inscrição o participante 
deverá acessar o link: https://sistemas.univasf.edu.br/sge/inscricao/  

SUBMISSÃO DE TRABALHO:  
os trabalhos para II Ciclo de Debates deve acontecer até o dia 20 de 

março de 2019. Seguindo as normativas disponibilizadas no site do evento, 
link: https://fenovale.wixsite.com/fenovale/submissao-de-trabalhos 

 
 

 
 

Componha esse espaço conosco! 
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