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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
LABORATÓRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM POLÍTICA EDUCACIONAL

VI SEMINÁRIO DE PESQUISA EM POLÍTICA E GESTÃO DA EDUCAÇÃO
A PESQUISA EM POLÍTICA E GESTÃO DA EDUCAÇÃO NO PAÍS: 

DESAFIOS EPISTEMOLÓGICOS E POLÍTICOS
PROGRAMAÇÃO
Dia: 14/12/2017 – 5ª feira
8h – 10h  - Conferência de Abertura
A pesquisa em políttica e gesta o da educaça o no paíts: desafios epistemolotgicos e 
polítticos
Prof. Dr. Joa o Ferreira de Oliveira –  Prof. Titular/UFG
Coordenadora: Profa. Dra. Nietdja Maria Ferreira de Lima
Local: Sala 15 –  Hall das Placas
10h30min – 12h - Sessão Conversa
Temas  e  metodologias  consolidadas  e  emergentes  na  pesquisa  em  políttica  e 
gesta o da educaça o
Prof. Dr.  Joa o Ferreira de Oliveira - Prof. Titular/UFG
Profa. Dra. Andretia Ferreira da Silva
Profa. Dra. Niedja Maria Ferreira de Lima
Profa. Dra. Maria do Socorro Silva
Profa. Dra. Melannia Mendonça Rodrigues
Prof. Dr. Antonnio Lisboa Leita o de Souza 
Local: Sala 15 –  Hall das Placas
14h – 18h – Sessões de comunicações orais
18h – 18h30min  – Encerramento
Sala 203 –  Pretdio novo CH

O  VI  Seminatrio  de  Pesquisa  em  Políttica  e  Gesta o  da  Educaça o  contara t com 
momento destinado a a apresentaça o oral de trabalhos vinculados a a temattica do 
evento. Os trabalhos sera o publicados em CD-ROM com ISSN, em conjunto com a 
ediça o dos trabalhos de 2016.
1. NORMAS GERAIS DE FORMATAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS  - 
Comunicações Orais
1.1 As comunicaço es orais podera o compreender a apresentaça o de:
1.1.1 pesquisa concluítda ou em andamento que trate da temattica da políttica e da 
gesta o da educaça o; e
1.1.2 relato de experienncia na gesta o das escolas, redes e sistemas de ensino da 
educaça o batsica e no estatgio em gesta o escolar dos cursos de licenciatura.
1.2  As  comunicaço es  orais  devem  ser  submetidas  ao  evento  como  resumo 
ampliado.
1.3  O  resumo  ampliado  devera t conter,  no  mítnimo,  2  (duas)  e,  no  matximo,  4 



(quadro) laudas, incluindo títtulo, identificaça o dos autores, texto e referenncias.
1.4 O resumo deverat ser enviado no formato Word, com as seguintes diretrizes: • 
papel A4 (29,7cm x 21 cm) • margens de 2,5 cm • fonte Times New Roman -  
tamanho 12 • espaço entrelinhas de 1,5 • alinhamento justificado • as patginas 
devera o estar numeradas na parte superior direita.
1.5  O  títtulo  do  trabalho  devera t estar  em  letra  maiutscula  e  em  negrito,  com 
alinhamento centralizado.
1.6  Os  nomes  dos  autores(as)  devera o  ser  digitados  logo  abaixo  do  títtulo  do 
trabalho, alinhados aa direita, seguidos da instituiça o entre parennteses;
2. O resumo ampliado deverat conter os seguintes itens:
2.1 Introduça o –  apresentaça o da temattica/objeto, os objetivos e a justificativa do 
problema estudado de forma clara, utilizando-se de revisa o de literatura;
2.2 Metodologia - apresentaça o concisa e suficientemente clara, de modo que o 
leitor entenda os procedimentos utilizados;
2.3  Resultados  e  discusso es  -  apresentaça o  dos  dados  obtidos  e  das  anatlises 
realizadas;
2.4 Consideraço es finais - deve ser elaborada com base nos objetivos e resultados 
do estudo.
2.5 Referenncias –  listar apenas os trabalhos mencionados no texto de acordo com 
as normas vigentes da ABNT.
3.  Os  resumos  ampliados  devera o  ser  enviados  para  o  e-mail 
ferreiradasilvaandreia0@gmail.com atet o dia 28/11/2017 aas 23h59min. A relaça o 
dos  trabalhos  aprovados  sera t divulgada,  no  site do  PPGEd/UAEd  no  dia 
08/12/2017.
REALIZAÇÃO:  Laboratotrio  de  Estudos  e  Pesquisas  em  Políttica  Educacional 
(LEPPE) e Linha 1: Histotria, Políttica e Gesta o Educacionais do Programa de Pots-
Graduaça o em Educaça o.
APOIO:  Prot-Reitoria de Pots-Graduaça o (PRPG/UFCG);  Centro de Humanidades; 
Unidade  Acadenmica  de  Educaça o;  Grupo  Programa  de  Educaça o  Tutorial 
Pedagogia/PET. 
COMISSÃO ORGANIZADORA:
Andretia Ferreira da Silva (UFCG)
Niedja Maria Ferreira Lima (UFCG)
COMISSÃO DE APOIO
Laíts Salustiano da Silva
Letítcia Cassiano Pinheiro 
COMITÊ CIENTÍFICO
Anngela Cristina Alves Albino (UFPB)
Edgleuma Maria de Andrade  (UERN)
Gilmar Barbosa Guedes (UFRN)
Joa o Ferreira de Oliveira (UFG)
Luciana Leandro Silva (UFCG)
Maria Socorro Silva (UFCG)
Melannia Mendonça Rodrigues (UFCG)


