UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO - Seropédica
INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR - Nova Iguaçu
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO:
MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO, CONTEXTOS
CONTEMPORÂNEOS E DEMANDAS POPULARES (PPGEduc)

Os discentes do Mestrado em Educação, Contextos Contemporâneos e
Demandas Populares da UFRRJ convidam a todos interessados para o II
Seminário Discente do PPGEduc/UFRRJ. Cujo tema será F ormação de
E ducadores na Contemporaneidade : Demandas , Possibilidades e Dilemas .
O evento acontecerá nos dias 14 e 15 de setembro de 2010, no Auditório
Paulo Freire, localizado no IE/ICHS em Seropédica. Segue a programação das
mesas e o edital de chamada de trabalhos.

14/09- 9h- Abertura com a professora Célia Linhares (UFF/ visitante da UFRRJ).
14h- Mesa 1: Culturas, Identidades e Políticas Públicas.
Palestrantes confirmados: José R. Bessa Freire (UERJ/UNIRIO) abordará questões
relativas ao povos Indígenas, Mônica Lima (UFRJ), abordará questões sobre os afro
brasileiros, Mauro Guimarães (UFRRJ), tratará de temas relacionados a meio
ambiente.

15/09- 9h- Mesa 2: (RE) Pensando Paulo Freire.
Palestrantes confirmados: Jane Paiva( UERJ), Marília Campos e Lilian Ramos
(UFRRJ).

Mesa 3- 14h: Precarização do Trabalho Docente.
Palestrantes confirmados: José dos Santos Souza (UFRRJ), Sérgio Paulo
Aurhheimer Filho (SEPE-RJ) e Gelda Xavier (UFF).

INSCRIÇÕES DE TRABALHOS :
Para a inscrição de trabalhos na modalidade pôster, os proponentes deverão
enviar

resumo

expandido

(no

modelo

2seminariodiscenteppgeduc@ gmail.com.

No

abaixo

discriminado)

campo

“assunto”

para
deverá

discriminar o eixo temático em que a proposta se enquadra.
N ORMAS E PRAZOS PARA ENVIO DOS RESUMOS EXPANDIDOS DOS
TRABALHOS

A apresentação de trabalhos está aberta aos alunos do PPGEduc/UFRRJ, aos
alunos de outros programas de Pós-Graduação em Educação, aos alunos dos
cursos de Graduação e Licenciatura e a educadores com as seguintes
observações:

1) A única forma de apresentação de trabalhos será por pôster (Tamanho: 1m x
1m; formato ABNT). Estes serão divididos por eixos temáticos (listados no final do
presente edital) e avaliados pela comissão científica. Para a avaliação dos trabalhos
deverão ser enviados seus respectivos resumos expandidos. Os resumos aprovados
pela comissão científica serão publicados nos anais do evento;

2) Prazo para envio dos resumos expandidos: os resumos deverão ser enviados
entre os dias 1 e 30 de julho de 2010.
3) Exigências de formatação para envio:
a) Os resumos devem ser do tipo expandido (de 3 a 6 laudas);
- Folha no tamanho A4;
-Fonte Times New Roman 12;
- Margens superior e esquerda: 3,0 cm; margens inferior e direita 2,0 cm ;
- Espaçamento entre linhas 1,5; justificado;
- Notas de rodapé, citações e referências bibliográficas segundo o padrão
ABNT.
b) O resumo deve conter:

- Título do trabalho: em caixa alta e centralizado ;
- Abaixo do título, à direita: o nome do autor, instituição, formação acadêmica,
nome do eixo temático escolhido, e-mail para contato;
- Corpo do texto: Introdução, objetivos, referencial teórico, metodologia,
considerações parciais ou finais, bibliografia;
- Final do documento, à esquerda: 3 palavras-chave.
4) Envio:
- O s r e s u mo s d o s t r a b a l h o s d e v e m
email:2seminariodiscenteppgeduc@gmail.com ;

s er

enviados

para

o

- No campo “assunto” deve ser indicado o eixo temático escolhido;
- O arquivo do resumo deve ser compatível com W indows e W ord 2003.
5) Resultado:
A lista com os trabalhos aprovados estará disponível no site do evento a partir
do dia 15 de agosto de 2010.
SERÃO EMITIDOS CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO APRESENTAÇÃO DE
TRABALHOS.
6) E IXOS TEMÁTICOS
1.
2.
3.
4.

PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE;
(RE) PENSANDO PAULO FREIRE;
EDUCAÇÃO, CULTURAS E IDENTIDADES;
MOVIMENTOS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS.

Informações:
E-mail: 2seminariodiscenteppgeduc@gmail.com

Comissão Científica

