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EDITAL Nº01/2021 

 

I ENCONTRO DISCENTE DA POSEDU UFOP:   

 
A Comissão Organizadora do I Encontro Discente do PPGE/UFOP torna público e convida a comunidade 

acadêmica da Educação a participar do evento que tem como tema: “Os 10 anos do PPGE e os desafios da 

educação contemporânea”, no qual trataremos em interface as condições atuais de pensamento e 

proposição da área da Educação.  O evento ocorrerá entre os dias 22 e 25 de novembro de 2021 e todas as 

informações e detalhes podem ser consultados no site: www.endisposedu.ufop.br  

 

A ORIGEM E O PÚBLICO-ALVO 

A proposta do evento surgiu das inquietações de discentes que sentiam a necessidade de uma interação entre 

as novas turmas e as antigas e de proporcionar um momento de convívio, divulgação científica e debate 

intelectual sobre as condições atuais de pesquisa e atuação docente no Brasil. Tomando conhecimento do 

décimo aniversário do Programa, decidiu-se por abarcar a história dele às atividades discentes, a fim de 

fortalecer as relações estabelecidas ao longo da trajetória de docentes e discentes.  

A proposta atua na direção da oferta de formação continuada em face daquilo que se espera do(a) educador(a) 

no contexto atual; que o corpo estudantil tenha conhecimento das pesquisas desenvolvidas dentro do 

PPGE/UFOP; além de uma maior integração entre as linhas do programa. Dessa maneira, têm-se como 

público-alvo os(as) discentes do PPGE e de todos os cursos de Graduação e Pós-graduação da UFOP, bem 

como a comunidade em geral.   

 

A ORGANIZAÇÃO  

Devido ao momento pandêmico, o evento ocorrerá entre os dias 22 e 25 de novembro de 2021, virtualmente 

em salas do Google Meet e canal do Youtube do PPGE/UFOP e será dividido em três momentos distintos e 

complementares, a saber:  

1- Grupos de trabalho: apresentação e debate das pesquisas dos/das atuais discentes do 

PPGE/UFOP: Em cada manhã do evento, das 09h às 11h, ocorrerá uma apresentação e debate das pesquisas 

de seis discentes do Programa de Pós Graduação em Educação da UFOP. Estes(as) discentes serão 

selecionados(as) a partir de inscrição voluntária, por meio de formulário virtual. Em caso de grande número 

de inscrições, será aplicado como critério de seleção a maior proximidade com a defesa do trabalho final. Os 

GT’s foram divididos em três manhãs, correspondendo a cada uma das linhas de pesquisa do Programa. Cada 

mesa contará com um(a) coordenador(a), que será membro da comissão geral de organização do Encontro e 

http://www.endisposedu.ufop.br/
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pelo menos 2 intérpretes de libras, caso conte com a presença de participantes Surdos(as). Os(as) alunos(as) 

farão suas apresentações em 15 minutos e depois debaterão seus trabalhos tendo em vista os pontos de contato 

e as contribuições de cada um para a linha de pesquisa ao qual fazem parte. As datas de apresentação de cada 

linha estão disponíveis no tópico de inscrições. 

2- Minicursos: Os minicursos ocorrerão às tardes, das 13h30min às 18h, sendo apenas dois por dia de 

evento. Os(as) organizadores(as) definiram os temas e sugeriram ministrantes dos cursos. Estes não ocorrerão 

simultaneamente para viabilizar a participação dos(as) discentes em todos os cursos sem prejuízo de nenhum. 

Cada minicurso acontecerá em duas horas no total a fim de que as seis ações deste tipo possam ocorrer com 

a participação do maior número de inscritos possíveis dentro do número de vagas ofertadas a priori. 

Aqueles(as) que participarem do minicurso pela plataforma do Google Meet poderão receber o certificado 

por meio do preenchimento de seus dados pelo link enviado ao fim do evento no dia e ao vivo pelo chat da 

plataforma. Os temas, a data e o horário de cada minicurso estão disponíveis no site.  

3- Conferências: As conferências foram definidas em acordo com o tema central. A inaugural será 

sobre as origens e trajetória do Programa, em que pese um tom caloroso e nostálgico dos 10 anos do PPGE. 

Pedimos também que se trace um panorama geral sobre as produções, linhas, ações desenvolvidas e futuras 

e o campo de possibilidade de atuação dos discentes do Programa durante e depois do tempo do curso. As 

outras conferências seguirão a orientação temática das linhas sendo compostas por especialistas da área da 

Educação. Serão realizadas à noite, das 18h30min às 20h30min.  

 

INSCRIÇÕES 

Para participação como ouvinte nos Minicursos, nas Conferências e/ou nos Grupos de Trabalhos  

Os(as) interessados(as) devem se inscrever pelo site: www.endisposedu.ufop.br/inscricoes entre os dias 

18/10/2021 e 15/11/2021. Deve-se atentar aos temas, horários propostos e número de vagas, e cadastrar-se, 

prioritariamente, pelo email institucional. A inscrição é gratuita e haverá emissão de certificado para o(a) 

participante que assinar formulário de presença, disponibilizado no chat durante as atividades do evento. 

Para apresentação nos Grupos de Trabalho 

A Comissão Organizadora do I Encontro Discente do PPGE/UFOP convida a comunidade acadêmica da 

Educação a participar dos Grupos de Trabalho do evento, que irão acontecer entre os dias 22 e 25 de 

novembro de 2021. Pelas manhãs, das 09h às 11h, ocorrerá apresentação e debate das pesquisas atuais de 

seis (06) discentes do Programa de Pós Graduação em Educação da UFOP. Estes(as) discentes serão 

selecionados(as) a partir de inscrição gratuita e voluntária, por meio de formulário virtual acessível na página 



Campus Universitário, Mariana/MG, 35420-000 -  www.endisposedu.ufop.br/ - seminariodiscenteedu@ufop.edu.br  

Universidade 
Federal de Ouro 
Preto 

                                                               

 

 

do evento: www.endisposedu.ufop.br/submissao . Em caso de grande número de inscrições, será aplicado 

como critério de seleção a maior proximidade de data para a Defesa do Trabalho Final. Os comunicadores 

receberão certificado de apresentação.  

 

Para se inscrever o/a estudante deverá enviar um resumo simples, estruturado de acordo com as normas 

abaixo: 

1. O resumo deve ser redigido em língua portuguesa através de documento no formato PDF, papel tamanho 

A4, todas as margens com 3 cm, espaçamento simples, fonte Times New Roman 12, justificado.  

2. O corpo do texto deverá conter de 1500 a 2000 caracteres, incluindo espaços. 

3. Cada aluno(a) inscrito(a) poderá submeter somente 1 (um) resumo.  

4. O resumo deve conter as seguintes informações:  Título; Nome do(a) autor(a); Resumo; Introdução; 

Objetivo; Procedimentos metodológicos; Resultados e Considerações.  

Os Grupos de Trabalho foram divididos a partir das linhas de pesquisa do PPGE/UFOP, e se reunirão de 

acordo com o cronograma abaixo: 

 

- 23/11/21: GT Linha 1 (9h às 11h) 

- 24/11/21: GT Linha 2 (9h às 11h) 

- 25/11/21: GT Linha 3 (9h às 11h) 

 

ATENÇÃO: O envio do resumo consiste em um critério para os participantes da atividade acima descrita, 

não sendo prevista publicação em Anais de qualquer tipo.  

 

As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 18/10/2021 e 15/11/2021, e os resultados serão divulgados no 

site do evento no dia 18/11/2021, juntamente com a ordem de apresentação de cada inscrito(a) 

selecionado(a).  

 

Acessibilidade 

Em parceria com os(as) profissionais do Núcleo de Educação Inclusiva (NEI/PRACE), o evento 

disponibilizará recursos de acessibilidade e/ou apoio de profissionais especializados(as). Os(as) participantes 

deverão informar as suas necessidades nos formulários de inscrição das atividades. 

http://www.endisposedu.ufop.br/submissao

