
VIII Encontro de Políticas Públicas de Educação e Formação de 
Professores: Diálogos e resistências no cenário educacional brasileiro 

 

INICIATIVA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO E DOUTORADO EM 
EDUCAÇÃO E DO PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL FORMAÇÃO DE 

GESTORES EDUCACIONAIS DA UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO 

 

DATA: 03 e 04 de setembro de 2019 

HORÁRIO: das 8h30 às 19h 

Local: Universidade Cidade de São Paulo, Rua Cesário Galeno, 448/475 - Tatuapé, São 
Paulo - SP, 03071-000.  

 

Normas para inscrição e envio de trabalhos  

Período de inscrição com desconto: 01 de maio a 05 de julho de 2019 

Período de inscrição sem desconto: 06 de julho a 10 de agosto de 2019 

O recebimento de trabalhos será até 10/08/2019. 

Data da divulgação dos trabalhos aprovados: 14 de agosto de 2019.  

 

LINK PARA INSCRIÇÃO: 

https://siaa.cruzeirodosul.edu.br/eventos/index.jsp?emp=8&gru=77&eve=17  

 

Antes de inscrever o trabalho, LEIA COM ATENÇÃO todas as observações abaixo:  

1. Somente serão aceitos os trabalhos cujos autores e coautores estejam previamente 

inscritos e com a taxa de inscrição paga.  

2. Será aceito um trabalho na condição de autor; não há limites de trabalhos na condição 

de coautor.  

3. O certificado que comprova a comunicação oral é condicionado à apresentação do 

trabalho inscrito por um dos autores (autor ou coautor), no dia e horário informado no 

site do evento.  

4. Ao efetuar a inscrição, verifique atentamente se indicou um e-mail válido.  

https://siaa.cruzeirodosul.edu.br/eventos/index.jsp?emp=8&gru=77&eve=17


5. Os trabalhos devem ser enviados pelo mesmo e-mail utilizado na inscrição.  

6. Os trabalhos deverão ser remetidos para o endereço de e-mail do evento: 

enviodetrabalhos@unicid.edu.br  

7. A lista contendo os trabalhos aprovados será publicada na página do evento no site 

www.unicid.edu.br   

8. Os trabalhos com sugestões de mudanças serão enviados diretamente aos e-mails 

cadastrados na inscrição com possibilidade de revisão do material no prazo indicado.  

9. Não haverá devolução da taxa de inscrição caso o trabalho não seja aprovado.  

10. Os trabalhos enviados no formato PDF serão desconsiderados. 

 

Eixos temáticos:  

Os autores deverão selecionar um dos eixos temáticos abaixo:  

1. Subjetividades, Formações e Aprendizagens. 

2. Organização do trabalho pedagógico em instituições de educação 

3. Políticas Públicas de Educação 

4. Políticas públicas e gestão escolar: planejamento e avaliação nas instituições de 
educação 

 

 Categorias de trabalhos:  

Os textos podem ser inscritos em duas distintas categorias:  

1. Comunicação oral ou  

2. Pôster.  

Na inscrição, indicar a categoria escolhida. 

 

Taxas para inscrição 

1. Até 05 de julho de 2019 

a. Alunos da Graduação  R$ 10,00 

b. Alunos da Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu R$ 30,00 

c. Professores da Graduação e Programas de Pós-Graduação R$ 45,00 

mailto:enviodetrabalhos@unicid.edu.br
http://www.unicid.edu.br/


2. Após 05 de julho de 2019 até 10 de agosto de 2019 

a. Alunos da Graduação  R$ 15,00 

b. Alunos da Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu R$ 40,00 

c. Professores da Graduação e Programas de Pós-Graduação R$ 60,00 

 

 

Normas da categoria 1, comunicação oral  

1. Esta modalidade de trabalho deverá relatar pesquisas empíricas ou teóricas já 

concluídas ou em fase avançada de finalização.  

2. O texto deve ser apresentado por um dos autores (autor ou coautor) em seção na qual 

se apresentam vários trabalhos, que terá a coordenação de um professor doutor, com 

discussão ao final das apresentações.  

3. O certificado será entregue pelo professor coordenador do momento de apresentação 

dos trabalhos, ao final da seção, na data e horário indicados pela organização do evento 

no site do mesmo.  

4. Para a apresentação dos trabalhos aprovados, os autores/coautores deverão seguir as 

indicações de sala, data e horário.  

5. Mudanças no dia da apresentação não serão realizadas.  

Orientações  para a formatação do texto 

1. As comunicações orais devem ser apresentadas em Resumo Ampliado de 4 a 9 mil 

caracteres (com espaço). 

2. O Resumo Ampliado deve conter: Introdução do problema (objetivos), 

desenvolvimento (referencial teórico, metodologia), principais resultados (mesmo 

preliminares), considerações finais e referências, observando-se as normas habituais 

para a publicação de artigos científicos.   

3. O Resumo Ampliado deverá ser enviado em formato de editor de textos Word 1997 

ou posterior, com as seguintes descrições:  

• Papel A4 (29,7cm x 21 cm) 



• Margens de 03 cm 

• Fonte Times New Roman tamanho 12 

• Espaço entrelinhas de 1,5 

• Alinhamento justificado 

• As páginas não deverão estar numeradas.  

4. O resumo ampliado deverá ser acompanhado de um RESUMO de 150 palavras 

redigido em um único parágrafo, sem recuo, sem notas de rodapé e sem referências 

bibliográficas. Fonte Times New Roman, corpo 11, alinhamento justificado, 

espaçamento entre linhas 1,0 (simples). 

5. Três palavras – chave deverão estar explicitadas no texto.  

6. O título em letra maiúscula (caixa alta), negrito e centralizado com no máximo 15 

palavras.  

7. Os nomes dos autores/autoras devem aparecer debaixo do título do texto, alinhado à 

esquerda, seguido a identificação da instituição, programa, agência de fomento e com o 

e-mail dos autores/autoras.  

8. Referências e citações deverão seguir as normas da ABNT.  

9. As páginas NÃO devem ser numeradas.  

10. O texto deve indicar o eixo temático ao qual se vincula.  

11. O arquivo visando a comunicação oral contendo o texto completo deve ser enviado 

para o e-mail: enviodetrabalhos@unicid.edu.br nomeado conforme o exemplo: 

comunicacao_joaodasilva.doc  

12. Com o arquivo do trabalho acima mencionado é indispensável o envio do 

comprovante de pagamento da inscrição no evento.  

Normas da categoria 2, pôster  

1. Pôster é um trabalho único, sua apresentação se dá por meio da exposição em painéis 

em local, data e horário a ser estipulado pela organização do evento.  

mailto:enviodetrabalhos@unicid.edu.br


2. Esta modalidade de trabalho deverá relatar pesquisas em fase inicial ou projetos de 

pesquisa.  

3. Pelo menos um dos autores (autor ou coautor) deve permanecer ao lado do seu pôster 

durante o tempo indicado na programação para exposição e discussão com os 

interessados.  

4. No momento da exposição dos pôsteres aprovados haverá,  um (ou mais) professor 

que fará perguntas aos autores ou coautores que estiverem presentes, ao lado do 

pôster, sobre a pesquisa/projeto que o originou.  

5.  Os autores são pessoalmente responsáveis pela entrega de seus pôsteres no local e 

dia da sessão de apresentação de pôsteres e pela sua retirada após a sessão. 

6. A entrega do certificado será feita pela organização do evento, com a anuência do 

professor que avaliou o pôster, ao final da exposição, na data e horário indicados pela 

organização do evento.  

Orientações  para a formatação do pôster 

1. Para os  pôsteres exige-se a apresentação de um Resumo Ampliado de 2 a 5 mil 

caracteres (com espaço).  

2. Todos os Pôsteres deverão ser enviados em formato de editor de textos Word 1997 

ou posterior, com as seguintes diretrizes: 

• Papel A4 (29,7cm x 21 cm) 

• Margens de 03 cm 

• Fonte Times New Roman tamanho 12 

• Espaço entrelinhas de 1,5 

• Alinhamento justificado 

• As páginas não deverão estar numeradas. 

 



3. O resumo ampliado deverá conter:  introdução, referencial teórico, objetivo, 

metodologia, considerações preliminares, referências e ser acompanhado de 3 palavras-

chave. 

4. O texto deve ser acompanhado de um resumo de no máximo 150 palavras, redigido 

em um único parágrafo, sem recuo, sem notas de rodapé e sem referências 

bibliográficas. Fonte Times New Roman, corpo 11, alinhamento justificado, 

espaçamento entre linhas 1,0 (simples). 

5. Referências e citações deverão seguir as normas da ABNT.  

6.  O título deve estar em letra maiúscula e em negrito, com alinhamento central, com 

no máximo, 15 palavras. 

7. Os nomes dos autores/autoras devem aparecer debaixo do título da obra, alinhado à 

esquerda, seguido a identificação da instituição, programa, agência de fomento que 

apoia a pesquisa e com o e-mail dos autores/autoras. 

8. O texto deve indicar o eixo temático ao qual se vincula.  

9. Se aprovado, o autor/coautor (es) deve (m) preparar uma apresentação gráfica, com 

qualidade estética e atrativa, com as seguintes especificações: eixo temático, título, 

autor(es) com e-mail, instituição que representa(m), introdução, justificativa, objetivos, 

referencial teórico, metodologia, considerações finais e referências.  

10. O painel deve atender às medidas de 1,00m de largura por 1,20m de comprimento.  

11.  O pôster deve fazer referência ao Simpósio e ao respectivo Eixo Temático. O 

conteúdo propriamente dito deve cobrir o título e o desenvolvimento do trabalho, a 

discussão dos resultados e as conclusões. 

12. O arquivo visando a categoria pôster, contendo o resumo ampliado, deve ser enviado 

para o e-mail: enviodetrabalhos@unicid.edu.br, nomeado conforme o exemplo: 

poster_joaodasilva.doc  

13. Juntamente com o arquivo do trabalho acima mencionado é necessário também o 

envio do comprovante de pagamento da inscrição no evento.  
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COORDENAÇÃO 

Profª. Drª. Celia Maria Haas 

Profª. Drª. Margaréte May Berkenbrock Rosito  

COMISSÃO CIENTÍFICA 

Prof. Dr. Eric Fernando Kanai Passone (Presidente)  

Prof. Dr. Roberto Gimenez (Vice-Presidente)   

Membros:   

Prof ª. Drª. Adelina de Oliveira Novaes (UNICID)    

Prof ª. Drª. Adriana Missae Momma-Bardela (UNICAMP)  

Prof ª. Drª . Adriana Beatriz Botto Alves Vianna (UNICID)  

Prof. Dr. Adolfo Ignacio Calderón (PUCAMP)   

Prof ª. Drª. Ana Sílica Moço Aparício (USCS)  

Prof ª. Drª .Ana Elisa Spaolonzi Queiroz Assis (UNICAMP)  

Prof ª. Drª.  Angela Maria Martins (UNICID)  

Prof. Dr. Carlos Bauer (UNINOVE)  

Prof ª. Drª. Celi Espasandin Lopes (UNICID)  

Prof ª. Drª. Cristiane Machado (UNICAMP)  

Prof. Dr. Cristiano Rogério Alacântara (Secretaria de Educação Municipal/SP)  

Prof. Dr. Dirceu Zaleski Filho (UNICID)  

Prof. Dr. Douglas Emiliano Batista (USP)  

Prof ª. Drª . Ecleide Cunico Furlanetto (UNICID)  

Prof. Dr. Evaldo Piolli (UNICAMP)  

Prof. Dr. Gilcia Maria Salomon Bezerra (UNICID)  

Prof ª. Drª . Ligia de Carvalho Abões Vercelli (UNINOVE)    

Profa. Dra. Lucila Pesce (UNIFESP) 

Prof. Dr. Jason Mafra (UNNOVE)  

Prof. Dr. José Eduardo de Oliveira Santos (UNINOVE)  

Prof. Dr. José Rubens Jardilino (UFOP)  



Prof. Dr. Julio Gomes Almeida (UNICID)  

Prof ª. Drª . Karina Klink (UFU)   

Prof. Dr. Marcelo Donizete da Silva (UFOP)  

Prof. Dr. Marcelo de Abreu Cesar (UNICID)  

Prof ª. Drª . Maria da Conceição Ferrer Botelho Sgadari Passeggi (UNICID)  

Prof ª. Drª . Maria de Fátima Abdalla (UNISANTOS)  

Prof ª. Drª . Maria Heloísa Aguiar da Silva (UNICID)  

Prof. Dr. Nonato Assis de Miranda (USCS)  

Prof ª. Drª . Regina Magna Bonifácio de Araújo (UFOP)  

Prof. Dr. Ricardo Casco (UNIB)  

Prof. Dr. Rodrigo Barchi (UNIB)  

Prof ª. Drª . Sandra Lúcia Ferreira (UNICID)  

Prof ª. Drª . Sandra Zákia Lian Sousa (USP)   

Prof ª. Drª . Sanny da Silva Rosa (USCS)  

Prof ª. Drª . Teresa  Adrião (UNICAMP)    

Prof ª. Drª . Vanessa de Mattos (UNICID)  

  

COMISSÃO DE APOIO 

Igor Leite Sousa  

Maikel Linares  

Renata Castanheira Halada  

Thalita Cristina Prudencio de Amorim  

Joseph Tolulope Ogunjimi 
 


