
 
 

XVII SEMINÁRIO DE PESQUISA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO DA FE/UFG 

 

O Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Goiás (PPGE/FE/UFG) informa que nos dias 08, 09 e 10 de 

junho de 2022 será realizado o XVII Seminário de Pesquisa, evento tradicional de nosso 

Programa, destinado ao debate sobre a produção do conhecimento no âmbito da pós-

graduação Stricto sensu. Além da reflexão sobre o tema Universidade e autonomia: 

(im)possibilidade frente a ofensiva (neo)conservadora, o Seminário objetiva socializar 

experiências formativas, particularmente mediante discussão das pesquisas em 

andamento nos âmbitos do doutorado, 18ª Turma, e do mestrado, 33ª Turma. 

Assim, enviamos para vocês, pós-graduandos(as) das respectivas turmas, as 

normas para o envio dos trabalhos à Comissão Organizadora do evento.  Nos próximos 

dias disponibilizaremos, na página do PPGE, o link para a envio dos trabalhos. 

Para quaisquer esclarecimentos encaminhar e-mail para 

seminarioppge2022@gmail.com. 

NORMAS  

 
Inscrições  

Alunas/os da 18ª turma do Doutorado e da 33ª Turma do Mestrado deverão se inscrever 

e enviar seus trabalhos. Demais interessados/as poderão se inscrever como ouvintes.  

Serão emitidos os seguintes certificados:  

1) participante com apresentação de trabalho; 2) participante como ouvinte.  

Observação: Será exigida a frequência de, no mínimo, 75% mediante assinatura em listas 

de frequência nas atividades para a emissão do participante como ouvinte. 
 

Sobre a elaboração dos trabalhos 
O trabalho, resumo expandido, deve atender as seguintes especificações: 

1) Arquivo Word; 

2) Fonte: Times New Roman; 
3) Tamanho de Fonte: 12 

4) Espaçamento entre linhas: 1,5 com alinhamento justificado 
5) Espaçamento entre parágrafos: nenhum 
6) Margens: Superior e Esquerda (2,5cm), Direita e Inferior (2,5cm) 

7) Papel: A4 
8) Título do trabalho deverá ser escrito em maiúsculo, negrito e centralizado, fonte 

tamanho 12. 
9) Nome completo do autor, nome do orientador, linha de pesquisa e, se for o caso, 

agência de fomento. Todos esses itens deverão vir abaixo do título e alinhados à 

direita; 
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10) Texto de até seis laudas, incluindo as referências bibliográficas e as notas de 

rodapé. 
11) Artigo deverá conter, não necessariamente na forma de itens: apresentação do 

tema; justificativa; problema; objetivos; metodologia; fundamentação teórica; 

discussão (detalhamento do estágio atual da pesquisa/estudo); considerações 

finais (síntese provisória) e referências. 
12)  A produção do trabalho deve ser acompanhada pelo orientador a quem cabe a 

aprovação, antes do envio. 
Não serão recebidos trabalhos fora do prazo e das especificações. 
 

Envio: 

 

1) O arquivo deve ser salvo tendo como título o primeiro e o último nome do 

discente, nessa ordem. 

2) Deverá ser enviado até o dia 31/05/2022. 
 

Apresentação: 
 

1) Tempo de apresentação: 

- mestrandos e doutorandos:  15 minutos. 

- Leitor(a): 20 minutos 
 

2) Ordem de apresentação dos trabalhos: a ser definida pela comissão organizadora. 

 

3) Uso do projetor: se necessário, o aluno deverá chegar com quinze minutos de 

antecedência do início da sessão e salvar o arquivo no computador disponibilizado 

pelo PPGE. 

 

4) Deve-se considerar para a apresentação do trabalho: 

- problemática; 

- fundamentação teórica; 

- desenvolvimento e andamento do estudo; 

- síntese provisória. 

 
CRONOGRAMA 

Atividade Data 

Inscrições 05/05 a 07/06/2022 

Envio dos trabalhos ao PPGE 23/05 a 31/05/2022 

Divulgação da programação das apresentações 03/06/2022 

Período de realização do evento 08 a 10/06/2022 

Entrega dos certificados A partir de agosto de 2022 

(Disponível no SIGAA) 

 

Comissão Organizadora 

Profa. Amone Inácia Alves 

Profa. Gina Glaydes Guimarães de Faria 

Valéria Alves Lima (Doutoranda PPGE/FE/UFG) 

Luany Irene de Souza Barbosa (Mestranda PPGE/FE/UFG) 
 




