INFORMACION SOBRE
LA MEMBRESÍA

Benefícios de ser membro
da ARNA
● Fazer parte das Operações ARNA/Grupo de Trabalho
●
●
●
●
●

ou a Comunidade de Pesquisa-Ação da ARNA (ARC).
Interagir com colegas pesquisadores nas conferências
anuais e publicar a sua pesquisa nos Anais do evento.
Ajudar na causa da pesquisa-ação como forma de
informar e afetar mudanças em políticas nas Américas
e no mundo todo.
Incluir seu contato profissional no diretório para que
outros pesquisadores possam contatá-lo.
Vincule o seu blog ou site pessoal à página da ARNA.
Membros da ARNA podem convidar estudantes para se
associarem sem custo por um ano. Contate a diretoria
de Filiação, Holly Marich: holmarich@gmail.com para
afiliar os seus estudantes por um ano grátis!

Tornar-se membro é
rápido, fácil e barato!
● Para filiar-se, visite http://bit.ly/2cjCPhM
● Anuidade de US$75,00, renovada na inscrição para as

Filiação institucional (US$750,00) inclui:
● 5 filiações individuais pagas.
● Logo institucional disposto em evidência na página da

ARNA.

● Sites institucionais vinculados à página oficial da

ARNA.

2018 Filiação na Conferência (US$75,00) inclui:
● 1 Inscrição na conferência anual.
● Logo institucional disposto nos materiais do evento e

anunciado em apresentação de slides permanente
durante todo o evento.
● Logo institucional disposto na página oficial da ARNA
(com link para a página institucional) durante todo o
período da conferência.
● Logo institucional aparecerá nos Anais do evento a ser
publicado online.
Filiação Institucional + na Conferência por
US$1200,00 inclui todos os benefícios
acima.

ARNA 2017 Conference:
Cartagena, Colombia
ARNA 2017 Conference:
www.arnawebsite.org
ARNA 2017 Conference:
Cartagena,
Colombia

conferências anuais.
● Descontos são fornecidos para membros internacionais
fora dos EUA e Canadá.

www.arnawebsite.org

Apoie a ARNA

Cartagena, Colombia

2016 – ARNA coordena o primeiro workshop de
pré-conferência da CARN em Lincoln, Inglaterra,
institulado “Construindo Confiança na PesquisaAção”
2016 – O Palgrave International Handbook
of Action Research, editado pela ARNA, é
publicado. International, editado por los iniciadores
de la Red ARNA se publica.

2017 – Cartagena, Colômbia: Participação
e Democratização do Conhecimento: Novas
Convergências para a Reconciliação
● Congreso co-organizado por ARNA y la Universidad Nacional
de Colombia
● Día de Estudio ARNA/CARN en Educación de la Temprana
Edad en Colombia
● Primera Asamblea Global para la democracia del conocimiento
● Entre los Conferencistas Magistrales se incluyen: Boaventura
de Sousa Santos (Portugal); Steven Kemmis (Australia);
Michelle Fine (USA) y otros, así como líderes y académicos
de investigación – acción participativa de Colombia, Brasil,
y otros países Latino Americanos
● Apoyo Multilingüe, con traducciones en vivo en Inglés,
Español, Portugués, and Francés
● Eventos especiales en honor de la vida y trabajo de Orlando
Fals Borda, Sociólogo Colombiano y pionero en
investigación-acción participativa, así como la celebración
del 40 Aniversario del Primer Simposio Mundial de
Investigación-Acción, llevado a cabo en Cartagena y
organizado por Fals Borda y sus colegas.

2017

2015 – Toronto, Ontário, Canadá:
Ação conjunta – aprendendo a
partir e com um e o outro
● Dia de Estudos ARNA/CARN na Universidade
de Toronto, no Instituto Dr. Eric Johnson de
Estudos da Criança.
● Budd Hall, co-diretor em Pesquisa Comunitária
pela UNESCO, fala sobre a importância de
conhecimentos democráticos, justiça cognitiva
e a re-emersão de uma nova arquitetura do
conhecimento.
● Cathy Griffin, Liz Campbell and Jackie Delong
conduzem uma sessão virtual na Câmara
Municipal de Toronto, convidando
pesquisadores-ação de todo o mundo a
participar.
● Lançada a revista de revisão entre pares
Proceedings
● Os Comitês de Pesquisa-Ação se reunem pela
primeira vez

2015

2013 – San Francisco,
CA, Estados Unidos:
Conferência de
inauguração da
ARNA.
● Jean McNiff ministra a
palestra de abertura com o
tema “Inventar e Reinventar
o Conhecimento”
● Aprovado o estatuto Missão,
Valores e Visão da ARNA
em inglês, espanhol, francês
e português
● Site da ARNA é lançado:
www.arnaconnect.org

2013

2012

2012 – San Diego, CA,
Estados Unidos: tiveram
início as primeira
conversas envolvendo a
criação de uma Rede de
Pesquisa-Ação para as
Américas.

2016

2014

2014 – Bethlehem, PA, Estados
Unidos: Pesquisa-ação, e daí?
● Primeiro Dia de Estudos realizado
conjuntamente por ARNA e CARN,
participantes visitam pesquisadores-ação na
Pensilvânia, Nova Jersey e Nova Iorque
● César Osorio Sánchez, da Universidade
Nacional Pedagógica da Colômbia confere
em espanhol a palestra “Pesquisa-Ação
Participativa, Sentidos e Fontes da Memória
Histórica”, com tradução simultânia para o
inglês
● Marilyn Cochran-Smith e Susan Lytle
apresentam palestra com a pergunta
“Pesquisar a prática: para quê, e daí, e
agora?
● A ARNA passa a produzir seus tradicionais
relatórios anuais

2016 – Knoxville, Tennessee, EUA: Fazendo a
Diferença – Pesquisa-Ação para Mudar
● ARNA 2016 é anunciado no rádio no Projeto Nacional de
Escrita.
● Dia de Estudos ARNA/CARN no Centro de Estudos e Pesquisa
Highlander
● Constituição da ARNA escrita no Retiro de Lideranças
Highlander
● Primeira apresentação Pecha Kucha com mediadores para
discussão
O evento conta com 17 apoiadores institucionais, incluindo
Taylor & Francis, Palgrave Macmillan, and Social Publishers
Foundation

