
27 de Outubro de 2017

MANHÃ

08h00 – Credenciamento
08h30 – Cerimônia de abertura e Atividade
cultural
9h – Mesa de Abertura:
Integração entre Universidade e rede de
ensino para a formação de professores.
(Local: Auditório Dois Candangos)
10h30 – Debate
11h00 – Apresentação de Trabalhos:
Pôster (Local: Hall da FE 5 – em frente ao
Auditório Dois Candangos)

12h- Almoço

TARDE

14h – I Mesa Redonda - Pesquisas e relatos
de experiências a partir dos Eixos de Pesquisa
do GEPFAPe
15h15 – Debate sobre a I Mesa
15h45 – Lanche
16h00 – II Mesa Redonda - Pesquisas e
relatos de experiências a partir dos Eixos de
Pesquisa do GEPFAPe
17h15 – Debate sobre a II Mesa
17h30 – Síntese do evento
18h00 – Encerramento

PROGRAMAÇÃO SUBMISSÃO DE TRABALHOS

• Para a submissão de relatos de experiência
e/ou de pesquisa no formato de resumo
expandido participante pode optar pela
inscrição em Mesa temática ou Pôster. Ambos
serão organizados a partir das propostas
aprovadas pelo Comitê Científico, devendo
obrigatoriamente estar vinculado com um dos
eixos temáticos de pesquisa do GEPFAPe;

• As propostas deverão ser apresentadas em
formato de resumo expandido;

• Os relatos de experiência e/ou de pesquisa
que não forem contemplados pelo Comitê
Científico para compor mesa temática
poderão ser encaminhados para apresentação
como pôster;

• Para a apresentação oral serão destinados até
15 minutos, não podendo ultrapassar esse
tempo.

EIXOS TEMÁTICOS GEPFAPe

• Formação de professores: políticas,
concepções, projetos e profissionalidade;

• A construção da profissionalidade docente.
Bacharéis na Educação Profissional e
Tecnológico;

• Professores em início de carreira, as
dificuldades e descobertas do trabalho
pedagógico no cotidiano da escola;

• Epistemologia da práxis: pressupostos teóricos
e práticos para a formação de professores;

• Formação continuada: estudos e concepções.

INSCRIÇÕES

Inscrição para participação, envio e submissão de
relatos de experiência e/ou de pesquisa pelo site
do Gepfape:

https://gepfape.com.br

• Inscrição sem submissão: até 25/10/2017.

• Inscrição com submissão: 20/10/2017;

• Resultados 23/10/2017.

CERTIFICAÇÃO

• Todos os participantes receberão o certificado
do seminário;

• Os interessados pelo certificado de extensão
deverão se inscrever no SIEX.

Maiores informações no site do GEPFAPe: 
https://gepfape.com.br.

FORMATAÇÃO DO RESUMO EXPANDIDO

• O texto deverá ser formatado para um
tamanho de página A-4, com margens de 3
cm;

• Deve ser empregada fonte Time New Roman,
corpo 12, e justificado;

• O espaçamento entre as linhas deverá ser 1,5
cm;

• O texto deverá iniciar com o título do trabalho
em letras maiúsculas, utilizando fonte Time
New Roman, corpo 12, em negrito,
centralizado.

https://gepfape.com.br/
https://gepfape.com.br/


Universidade e Rede de ensino pensando juntas 

a formação de professores

O evento ocorrerá no dia 27 de outubro de 2017,

na Faculdade de Educação/ Universidade de

Brasília - UnB e terá como tema: Universidade e

Rede de ensino pensando juntas a formação de

professores. A proposta pretende promover

debates e análises de pesquisas já concluídas e

relatos de experiências sobre a formação e atuação

de professores/pedagogos. Será organizado em
mesas temáticas e sessão de pôsteres,
perpassando os eixos temáticos do GEPFAPe. O

VI 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 SEEDF,

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.

APRESENTAÇÃO




