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A GVcasos – Revista Brasileira de Casos de Ensino em Administração, editada desde 2011 pela Escola de
Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP), é um periódico pioneiro, o primeiro do Brasil especializado na publicação de casos de ensino.
A GVcasos convida autores para submissão em um dossiê especial sobre Tecnologia Social. Trata-se de
uma iniciativa de reunir um conjunto de casos de ensino que tratam desse tema de alta relevância para as
sociedades brasileira e internacional. Embora existam várias definições e abordagens, consideramos, nesta
chamada, o conceito adotado pelo Instituto de Tecnologia Social (ITS Brasil, 2004): um conjunto de técnicas,
metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população e apropriadas
por ela, que representam soluções para inclusão social e melhoria das condições de vida. O conceito de
Tecnologia Social tem uma longa trajetória de construção (Pozzebon & Fontenelle, 2018), tendo sido influenciado pelo movimento anticolonialista de Ghandi nos anos 1930, pelas tradições das tecnologias apropriadas
e democráticas das décadas de 1970 a 1990, e presentemente sendo repensado por Dagnino (2019) como
parte da plataforma cognitiva de lançamento da economia solidária denominada tecnociência solidária.
Um caso de ensino é um texto de natureza pedagógica com o intuito de ser utilizado em sala de aula,
para cursos de Administração de Empresas, Administração Pública e áreas correlatas, seja em nível de
graduação, pós-graduação, especialização ou educação continuada. Um caso de ensino é constituído
por dois documentos:
•

•

Um primeiro texto (corpo do caso), acessível de
maneira ampla, aberta e sem restrições, que será
lido por alunos em um contexto pedagógico.
Um segundo texto (notas de ensino), cujo acesso é
destinado somente a professores e instrutores, com
o intuito de auxiliá-los na utilização do caso em sala
de aula ou outros espaços de aprendizagem.

Quanto ao tamanho, estrutura e formatação, os trabalhos submetidos devem seguir as “diretrizes para autores” disponíveis no site da GVcasos em Submissões.

Cronograma do dossiê:
•

Submissão do caso de ensino + notas de
ensino: até 28 de fevereiro de 2022.

•

Primeira rodada de avaliação: de março a
maio de 2022.

•

Resposta do processo de avaliação (primeira
rodada): maio de 2022.

•

Submissão da versão revista, quando
aplicável: até 30 de junho de 2022.

•

Segunda rodada de avaliação: de julho a
agosto de 2022.

•

Resultado final da avaliação: setembro de
2022.

•

Publicação do dossiê especial com os casos
aprovados: novembro de 2022.
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