
1ª CIRCULAR

XV Seminário de Integração do Programa de Pós-Graduação em Educação em
Ciências e Matemática: 15 anos de PPGECM - UFG

A comissão organizadora convida estudantes e docentes do Programa de
Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática (PPGECM) e a comunidade
acadêmica da Universidade Federal de Goiás (UFG) para a XV edição do Seminário de
Integração do PPGECM, que será realizada presencialmente nos dias 06 a 09 de
dezembro de 2022, no Instituto de Física - UFG, campus Samambaia. O Seminário
compõe a estrutura curricular1 do PPGECM, tendo como objetivo promover momentos de
diálogo entre discentes, egressos e docentes do programa, a fim de fortalecer a formação
científico-profissional.

Neste ano, estudantes de mestrado da turma de 2021 e de doutorado da turma de
2020 deverão submeter um resumo expandido e, nos dias do evento, apresentar
oralmente suas pesquisas.

Levando em consideração que esta edição do Seminário de Integração comemora 15
anos de existência do PPGECM - UFG, foi elaborado um formulário com o objetivo de
resgatar memórias de todos(as) que fizeram e ainda fazem parte da história do PPGECM.
Convidamos todos(as) a contribuir com o envio de relatos, imagens e outros tipos de
arquivo para que as memórias do programa sejam resgatadas e compartilhadas durante o
evento.
Link: Formulário Memórias do PPGECM

I. Informações gerais sobre o XV Seminário de Integração do PPGECM

A. Período de realização: 06 a 09 de dezembro de 2022.
1. Programação geral

Dia / período Atividades previstas
06/12 (terça-feira)

Período noturno
18h30 - 21h30

Abertura
Palestra de abertura
Apresentações 1 a 6

07/12 (quarta-feira)
Período vespertino

14h - 17h30

Apresentações 7 a 16
Espaço para diálogo - Estudantes

08/12 (quinta-feira)
Período noturno
18h30 - 21h30

Apresentações 17 a 27

09/12 (sexta-feira)
Período vespertino

14h - 17h30

Apresentações 28 e 29
Palestra de encerramento

Encerramento

1 https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/97/o/Regulamento_vigente.pdf

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAK7I96nwo2Ui8sk_cALcozCjDIb8VPK5_uWUDTaZXHm8Ocw/viewform?pli=1
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/97/o/Regulamento_vigente.pdf


B. Local: Instituto de Física (evento 100% presencial).

C. Inscrições gratuitas, realizadas no site do evento a partir do dia 07/11, até o dia
25/11/22. Site: https://www.even3.com.br/xv-seminarioppgecm

D. Elaboração e submissão dos resumos expandidos:
1. A submissão do resumo expandido será realizada no site do evento,

podendo ser realizada até o dia 25/11/2022.
2. O texto deverá ser enviado em arquivo no formato word (.doc ou

.docx), conforme template que será disponibilizado em breve no site do
evento.

3. O resumo expandido deverá ter entre 2 e 3 páginas, apresentando
sinteticamente a pesquisa que está sendo desenvolvida.

Para entrar em contato com a comissão organizadora, envie um e-mail para:
suporte.seminarioppgecmufg@gmail.com

Goiânia, 18 de outubro de 2022.
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