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Pesquisa, Docência e Conhecimento:
desafios para a pós-graduação em tempos de
conservadorismo reacionário
Programas
organizadores

Campus Francisco Beltrão

III SEMINÁRIO NACIONAL DE
PESQUISA EM EDUCAÇÃO
O evento, de abrangência nacional, é uma inicia5va conjunta dos
referidos programas de Pós-Graduação em Educação, e tem por
obje5vo promover debates sobre a pesquisa em Educação, estreitar a
relação entre os programas envolvidos e os demais programas da
região, e buscar uma aproximação da Pós-Graduação com a Educação
Básica. Esta é a terceira edição do evento, que visa ainda consolidar
uma inicia5va que se iniciou há alguns anos, com a colaboração da
UFPel, Unioeste - Francisco Beltrão e da UFFS, e que agora se mostra
mais fortalecida com a adesão de três outros programas.
Esta edição do evento em 2020 será realizada de modo virtual, dado o
contexto atual da pandemia que ainda nos assola. Estará sediado
formalmente na UFPel, sob coordenação do Programa de PósGraduação em Educação – PPGE/UFPel. Haverá menos a5vidades e
acontecerá em duas etapas: uma Conferência de abertura no dia 30 de
novembro e nos dias 1 e 2 de dezembro de 2020, acontecerão as
Mesas Temá5cas e a apresentação de trabalhos.

INSCRIÇÕES
A inscrição é obrigatória para todos os que desejam submeter
trabalhos e par5cipar do evento. Nesta edição não haverá taxas de
inscrição.
Inscrições – período de 15 de setembro a 18 de outubro
Avaliação dos trabalhos – período de 19 de outubro a 3 de novembro
Divulgação dos trabalhos aprovados para apresentação oral – dia 10
de novembro
Resumo Expandido
Os trabalhos serão no formato de Resumo Expandido – de 3 a 5
páginas (de 7500 a 12500 caracteres com espaços)
Obs.: Os resumos aprovados, após evento, poderão ser encaminhados para
publicação em formato de ar5go completo.

Apresentações de trabalhos
• Os trabalhos aprovados serão apresentados na forma de
Comunicação Oral;
• Cada autor ou coautor poderá apresentar até 02 trabalhos no
evento. Autores e coautores deverão fazer inscrições individuais.
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• Oportunamente a programação de apresentações será informada
na página do evento.

Eixos
TemáVcos
1.

2.

3.

4.

5.

6.

PROCESSO DE PESQUISA EM
EDUCAÇÃO: Ementa: Os
fundamentos teóricos e
metodológicos da pesquisa;
técnicas, abordagens e
procedimentos na pesquisa
educacional.
E D U C A Ç Ã O , C U LT U R A E
LINGUAGEM: Ementa: Estudos
que abordam as relações entre
escolarização e linguagens,
cultura e educação.
TRABALHO DOCENTE E
FORMAÇÃO DE PROFESSORES:
Ementa: Contempla estudos
relacionados às condições do
trabalho docentes e à formação
inicial e con5nuada de
professores.
P R O C E S S O S E P R ÁT I C A S
EDUCATIVAS NA EDUCAÇÃO
BÁSICA: Ementa: Estudos que
contemplem os saberes e os
fazeres presentes nos processos
pedagógicos em suas dimensões
teórico-prá5cas; espaços e
tempos no processo educa5vo.
SOCIEDADE, CONHECIMENTO E
EDUCAÇÃO: Ementa: Estudos de
caráter históricos, ﬁlosóﬁcos,
sociológicos englobando os
processos pedagógicos formais e
não-formais.
POLÍTICAS EDUCACIONAIS
POLÍTICAS CURRICULARES:
Ementa: Estudos analí5cos sobre
as polí5cas educacionais e as
polí5cas curriculares ligadas às
experiências educa5vas formais
e não-formais.

MODALIDADE: Comunicação Oral
1. Número de trabalhos: Serão aceitos até 02 trabalhos por autor ou coautor;
2. Enviar, via site do evento, 02 (duas) cópias de cada trabalho subme5do
sendo uma cópia COM IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA e a outra cópia SEM
IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA.
3.Trabalho (Resumo expandido): mínimo de 7500 e máximo de 12500
caracteres com espaços. O resumo deve ter de 3 a 5 palavras-chave;
4.Normas: O texto deve ser gerado em WORD com Letra Times New Roman,
tamanho 12. Conﬁguração da página: Margens - superior e inferior: 3 cm;
direita e esquerda: 2,5 cm. Papel: A4. Título: centralizado, letra maiúscula e
em negrito. Autor(es): abaixo do ltulo, à direita. Crédito do(s) autor(es),
ins5tuição e endereço eletrônico em nota de rodapé numérica personalizada
no ﬁnal da 1ª página. Espaço entre as linhas 1,5 cm. Referências: seguir
normas ABNT.
5.Avaliação dos trabalhos: os trabalhos serão subme5dos à avaliação da
Comissão Cienlﬁca. Os trabalhos que não es5verem dentro das normas não
serão avaliados e serão devolvidos aos autores. Quando a Comissão Cienlﬁca
julgar per5nente, PODERÁ solicitar ajustes nos trabalhos. A Comissão
Cienlﬁca não se responsabiliza caso o prazo para ajustes não for respeitado
pelos autores quando solicitado.
6.Aceites: os aceites serão divulgados na página do evento até o dia
10/11/2020

Coordenação Geral
UFPel | UNIOESTE/Francisco. Beltrão | UFFS | UNIOESTE/Cascavel |
UNOESC | UNOCHAPECÓ

Comissões
(oportunamente serão informadas na página do evento)

Comitê CienRﬁco:
Profa. Dra. Marilda Pasqual Schneider (Unoesc)
Profª. Drª. Ângela Maria Silveira Portelinha (Unioeste - Francisco
Beltrão)

Informações:
E-mail: iiisenpe@gmail.com
Página: hvps://wp.ufpel.edu.br/iiisenpe/ (em construção)
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