SUBMISSÃO DE TRABALHOS
Os trabalhos poderão ser inscritos nas modalidades de Comunicação Oral ou Pôster para
apresentação de resultados parciais ou concluídos de pesquisas, relatos de experiências de
atividades desenvolvidas em espaços educativos
escolares e não-escolares sob a forma de resumo
ou trabalho completo. Todos os inscritos poderão submeter trabalhos escolhendo uma modalidade de apresentação (Comunicação Oral ou
Pôster). Para submissão de trabalhos é necessário que seja efetuado o pagamento da taxa de
inscrição. Os trabalhos de estudantes devem
conter, obrigatoriamente, o nome do professor
orientador.

RESUMO EXPADIDO
(Todas as modalidades de apresentação)
O resumo terá de 300 a 400 palavras e o resumo
expandido de 1000 a 1500 palavras, contendo: título
(em letras maiúsculas, negrito e centralizado, corpo
12, fonte Times New Roman); nome do autor e co-autor(es) à direita; instituição de origem e formação
acadêmica (em nota de rodapé), páginas numeradas
ao final e alinhamento justificado. A introdução
deverá abranger breves e concretas informações sobre
o objeto do trabalho, justificativa e objetivos. Em
seguida, apresentar a metodologia, os resultados e,
por fim, as conclusões, mas de forma contínua e
dissertativa em um único parágrafo.

NORMAS PARA A APRESENTAÇÃO DE
TRABALHOS
Comunicação Oral
O tempo para apresentação será de 10 a 15
minutos para exposição. As salas para as
comunicações serão identificadas no dia do
evento.
Pôster
Deverá apresentar uma síntese contendo as
mesmas partes do resumo. Tamanho padrão de
80x90cm de comprimento com letras impressas em tamanho que se possa ler a dois metros
de distância. O espaço para exposição será
identificado no dia do evento.

EIXOS TEMÁTICOS
1 - Diversidade Social, Inclusão e Direitos
Humanos
2 - Educação Popular e Educação de Jovens e
Adultos – EJA
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O conteúdo e a correção dos trabalhos são de inteira
responsabilidade do(s) autor(es) e co-autor(es).

Educação em
tempos atuais:
desafios e
perspectivas

Não será devolvido o valor da inscrição de trabalho
não aprovado.

Minicursos

O autor e co-autor(es) dos trabalhos deverão efetivar
suas inscrições no evento, sendo duas participações
como autor e sem limites para co-autor.

O resumo simples ou o resumo expandido/trabalho
completo deverá ser enviado para o e-mail xviiisemanapedagogica@gmail.com. Os trabalhos aprovados
pela Comissão Científica serão publicados em Anais
sob a forma de hipertexto, no site da Instituição –
www.unipacfeesu.com.br.

3 - Educação, Meio Ambiente e Cidadania
4 - Políticas Públicas e Legislação Educacional
5 - Educação em Espaços Não-Escolares
6 - Saberes e Práticas Educativas
7 - História e Historiografia
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Palestra
Comunicação oral
Apresentações de Painéis
Oficinas

APRESENTAÇÃO
A Faculdade de Educação e Estudos Sociais de Uberlândia –
FEESU realiza a XVIII Semana Pedagógica com a temática “EDUCAÇÃO EM TEMPOS ATUAIS: DESAFIOS E PERSPECTIVAS”. O
evento é realizado anualmente objetivando incentivar e promover
o debate, a reflexão, a troca de experiências relativas aos saberes e
práticas educativas e a divulgação de pesquisas realizadas por
pesquisadores e professores da FEESU, de outras Instituições de
Ensino
Superior
e
da
educação
básica.

OBJETIVOS
- Proporcionar reflexões, divulgação e discussões de pesquisas,
saberes e vivências relativas à formação docente e as práticas
pedagógicas;
- Ampliar a difusão, a interlocução e a interdisciplinaridade
acerca das produções acadêmicas e dos saberes-fazeres docentes
nos diferentes níveis de ensino;
- Discutir as perspectivas e desafios da educação no contexto
atual da política nacional, estadual e municipal.

COMISSÕES
COORDENAÇÃO GERAL
Silma do Carmo Nunes
(Diretora Acadêmica)
INFRAESTRUTURA
Denise Silva Cunha
Gilmar Aureliano Dutra
Lidônia Maria Guimarães
DIVULGAÇÃO/PATROCÍNIO
Cláudio Roberto da Silva
Ioná Vieira Guimarães Venturi
Mirian Gobbi
Simone de Melo Costa e Silva
MINICURSOS
Bill Robson Monteiro Lisboa
Euclides Afonso Cabral
Cristiane Augusta Mendes Gomes
CIENTÍFICA
Henrique Nazareth Souto
Lidônia Maria Guimarães
Silma do Carmo Nunes

PROGRAMAÇÃO
22/09/2019 - 3a Feira
7h20: Credenciamento
7h às 11h15: Minicursos e Oficinas
18h30: Credenciamento
19h às 22h: Minicursos e Oficinas

23/09/2019 - 4a Feira
8h às 11h: Comunicações Orais (painéis)
Relatos de experiências
18h às 22h: Comunicações Orais (painéis)
Relatos de experiências

FICHA DE INSCRIÇÃO
NOME: ..............................................................................................
..........................................................................................................
e-mail: ..............................................................................................
Endereço: ........................................................................................
...........................................................................................................
Bairro: ..............................................................................................
Cidade: ........................................................ CEP: ..........................
[ ] ESTUDANTE

[ ] PROFISSIONAL

TELEFONE: ( ) 9. .................... - ...........................
INSTITUIÇÃO: .................................................................................

PARTICIPAÇÃO MINICURSOS / OFICINAS

24/09/2019 - 5a Feira
18h30: Apresentação cultural
19h às 21h: Palestra
“Educação em tempos atuais: desafios e perspectivas”
Prof. Dr. Altônio de Almeida - História/UFU
21h às 22h Entrega de Relatórios (somente para alunos FEESU)

INSCRIÇÕES
17/08 à 03/09/2020 (com ou Sem apresentação
de trabalhos).
INVESTIMENTO:
- Estudantes: R$ 15,00
- Profissionais e Visitantes: R$ 20,00
A inscrição será feita mediante o preenchimento do formulário
de inscrição disponível na Secretaria e
pagamento do boleto
com a taxa de inscrição.
Mais Informações:
(34)3210-8227
E-mail: secretaria@unipac.br ou silmanunes@unipac.br

[ ] OUVINTE

[ ] PALESTRANTE

[ ] MANHÃ

[

] NOITE

[ ] N° do MINICURSO/OFICINA (Consultar relação em Anexo)

SUBMISSÃO DE TRABALHOS
Turno da apresentação: [ ] MANHÃ

[ ] NOITE

Modalidade de apresentação: [ ] Comunicação Oral [ ] Pôster

EIXOS TEMÁTICOS
01 - [

] Diversidade Social, Inclusão e Direitos Humanos

02 - [ ] Educação popular e Educação de Jovens e Adultos - EJA
03 - [ ] Educação, Meio Ambiente e Cidadania
04 - [

] Políticas Públicas e Legislação Educacional

05 - [ ] Educação em Espaços Não-Escolares
06 - [ ] Saberes e Práticas Educativas
07 - [ ] História e Historiografia

Uberlândia, ................. de ................................................. de 2019.
Assinatura do requerente: ..............................................................

REQUERIMENTO (Funcionário da UNIPAC)
Nome: ..............................................................................................
[ ] N° Minicurso/Oficina [ ] Ouvinte [

] Comunicação Oral

Data: ........./......../ 2019. Ass.: .........................................................

