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II ENCONTRO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS
I ENCONTRO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS
“ARTICULAÇÕES ENTRE PÓS-GRADUAÇÃO, POLÍTICAS PÚBLICAS E CONTEXTO ESCOLAR”
1ª CIRCULAR
A Universidade de Brasília oferece os cursos de Mestrado Profissional e Doutorado
Acadêmico em Ensino de Ciências. O mestrado, criado em 2004, está vinculado ao Programa de
Pós-Graduação em Ensino de Ciências (PPGEC); o doutorado, criado em 2015, está vinculado ao
Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências (PPGEduC).
Com a intenção de compartilhar experiências desenvolvidas nesses Programas e refletir
sobre articulações entre a pós-graduação, políticas públicas e o contexto escolar, será realizado o
II Encontro do PPGEC e I Encontro do PPGEduC.
No Encontro serão realizadas as seguintes atividades:
14h às 15h: Recepção e Abertura do Evento
15h às 17h: Mesa redonda: Articulações entre Pós-Graduação, Políticas Públicas e
Contexto Escolar
17h às 19h: Mostra de produção acadêmica do PPGEC/UnB
19h às 21h: Palestra: Base Nacional Comum Curricular

Estão convidados a participar do Evento professores, estudantes e egressos desses
Programas. Para todos os participantes será necessária inscrição prévia. As inscrições devem ser
realizadas na Secretaria de Pós Graduação do IQ, no período de 26/10 a 20/11, no valor de
R$20,00.
Estudantes e egressos também podem participar apresentando suas pesquisas na forma de
pôster. As normas para participação com apresentação de trabalho estão descritas no item
referente à Apresentação de Trabalhos.
Todos os participantes receberão certificados. Os estudantes poderão requerer créditos
AAD (Atividades Acadêmicas Diversificadas) pela participação e pela apresentação de trabalhos
publicados no Caderno de Resumos do II EPPGEC.
APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
Serão aceitos, somente, trabalhos desenvolvidos por egressos ou alunos do PPGEC e/ou do
PPGEduC. A data final para a submissão do trabalho é 13/11. Para inscrever o trabalho, o
participante deve enviar um resumo para o e-mail do Evento (encontroppgec@gmail.com),
identificando no corpo da mensagem as seguintes informações:
- nome completo.
- se egresso: título da dissertação e ano da defesa.
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- se estudante do programa: ano de ingresso no programa.
O modelo de arquivo para submissão de resumo está em anexo a este documento. Todos
os resumos devem estar dentro do modelo proposto. O resumo passará por um processo de
avaliação e o parecer final será encaminhado por e-mail ao autor do trabalho.
Os pôsteres deverão ter as seguintes dimensões: 0,90 m de largura por 1,20 m de altura e
ser fixados no horário e local a ser indicado.

DATAS IMPORTANTES
1a circular
Data final para inscrição (na secretaria do PPGEC)
Data final para submissão dos resumos (por e-mail)
Resultado dos pareceres
Realização do encontro
Mais informações, por
(encontroppgec@gmail.com).

favor,

contatar

a

20 de outubro
20 de novembro
13 de novembro
20 de novembro
01 de dezembro

comissão

organizadora

Atenciosamente,

Comissão organizadora II EPPGEC e I EPPGEduC

por

e-mail
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Título (Arial 14; negrito)
Autor1 (orientando); Autor2 (orientador), (Arial 10; negrito)
e-mail autor1, e-mail autor2 (arial 9; itálico)
Instituto ou Faculdade (arial 9; itálico)
Universidade de Brasília (arial 9; itálico)
Palavras Chave: (até 3) (arial 9; itálico)

Introdução
Texto da Introdução contendo justificativa e objetivos do trabalho. (arial 10; espaço simples)

Metodologia
Texto referente à metodologia da pesquisa. (arial 10; espaço simples)

Resultados
Texto apresentando os resultados obtidos (definitivos ou parciais). (arial 10; espaço simples)

Conclusões
Texto com as conclusões finais ou parciais. (arial 10; espaço simples)
____________________
Bibliografia (opcional) (Times New Roman 10)
Referências bibliográficas seguindo as normas da ABNT.
Consultar os seguintes sites: http://bu.ufsc.br/framerefer.html ou http://www.abntdigital.com.br/
Somente serão aceitos resumos que sigam estas normas e que não ultrapassem uma página

