
17 de junho

08h – CREDENCIAMENTO

08h30 – SESSÃO DE ABERTURA

09h- Palestra: Análise documental na perspectiva

do materialismo histórico dialético.

Profa. Dra. Olinda Evangelista

PPGE/CED/UFSC

Local: Auditório Dois Candangos

12h- Almoço

13h- APRESENTAÇÕES DOS GTS

GT1 - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

PEDAGÓGICO: CONTEÚDO E 

METODOLOGIA

Coordenação (SEDF/FE/GEPFAPE)

GT2 - DIFICULDADES E DESCOBERTAS DE 

PROFESSORES INICIANTES NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA

Coordenação (SEDF/FE/GEPFAPE)

GT3 - DIFICULDADES E DESCOBERTAS DE 

PROFESSORES INICIANTES NA EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL

Coordenação (SEDF/FE/GEPFAPE)

GT4 - APRENDIZADOS E DESAFIOS NO 

ESPAÇO DE TRABALHO

Coordenação: (SEDF/FE/GEPFAPE)

GT5 - A CONSTITUIÇÃO DO SER 

PROFESSOR

Coordenação (SEDF/FE/GEPFAPE)

17h – Plenária de Encerramento - Síntese dos

GTs

PROGRAMAÇÃO INSCRIÇÕES DE TRABALHO E 

APRESENTAÇÃO

O evento será organizado em grupos de

trabalho (GTs) nos quais os participantes

podem inscrever resumo para apresentação

oral.

Organização e apresentação dos resumos.

O resumo deve conter os seguintes itens e

normas:

i) O texto deverá ser formatado para um

tamanho de página A-4, com margens

superior e esquerda de 3 cm e inferior e

direita de 2,5 cm. Deve ser empregada

fonte Time New Roman, corpo 12, exceto

no título, e justificado. O espaçamento

entre as linhas deverá ser 1,5; ii) O texto

deverá iniciar com o título do trabalho em

letras maiúsculas, utilizando fonte Time

New Roman, corpo 14, em negrito,

centralizado; iii) Nome(s) dos autores (até

três); iv) Vinculação institucional e e-mail à

direita; v) Apresentar texto em parágrafo

único. Os resumos devem ter uma

extensão máxima de 2000 mil caracteres

com espaços; vi) Apresentar três palavra-

chaves separadas por ponto e vírgula; vii)

Indicar o GT ao qual o resumo está

vinculado.

•Para a apresentação oral serão destinados

10 min-15 min

• Envio dos resumos até 11/06

•Inscrição e envio do resumo pelo site do

Gepfape https://gepfape.com.br e pelo email

unbgepfape@gmail.com

Assunto: Resumo IV Seminário Gepfape
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Universidade de Brasília

Faculdade de Educação

Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade de Brasília – PPGE – FE/UnB
Linha de Pesquisa: Formação de Professores, 

Currículo e Avaliação – PDCA

INFORMAÇÕES

Fone: (61) 9825 5649   

E-mail: katiacurado@unb.br

shirleidesc@gmail.com

unbgepfape@gmail.com

Site: https://gepfape.com.br

IV Seminário do Grupo de Estudos e 

Pesquisas sobre Formação e Atuação 

de Professores/Pedagogos

UnB e Redes de educação 

básica: integração e pesquisa 

na formação e no trabalho 

docente

17 de junho de 2016

Auditório Dois Candangos
Faculdade de Educação – FE/UnB

Campus Darcy Ribeiro

APRESENTAÇÃO

UnB e Redes de educação básica: 

integração e pesquisa na formação e no 

trabalho docente.

O evento ocorrerá no dia 17 de junho de

2016, na Faculdade de Educação/

Universidade de Brasília - UnB e terá como

tema: UnB e Redes de educação básica:

integração e pesquisa na formação e no

trabalho docente. A proposta pretende

promover debates e análises de pesquisas e

relatos de experiências sobre a formação e

atuação de professores/pedagogos. O IV

Seminário do GEPFAPe aspira reunir

pesquisadores, professores do Ensino

Superior e Educação Básica, estudantes e

comunidade em geral.

SOBRE O GRUPO

O grupo foi criado em 2010. É vinculado à

Faculdade de Educação da UnB. Conta com

pesquisadores e professores da UnB e SEDF,

estudantes da graduação, pós-graduação e

comunidade externa. Sua origem vem da

necessidade de investigar o campo de

formação de professores, especificamente

entre as políticas, concepções e práticas. No

conjunto de seus estudos, aborda as

temáticas: identidade profissional, trabalho

docente, profissionalização, políticas

públicas, gênero, formação de professores,

função docente e formação continuada. As

investigações são realizadas tendo como base

o materialismo histórico dialético, a partir do

qual vem produzindo conhecimentos

significativos.
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