
 

 

3º SEMINÁRIO DE PRODUÇÃO ACADÊMICA 

 Perspectivas da Pesquisa em Educação no Brasil 

25 e 26 de Abril de 2017 

CURSO DE INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO DE ANTONIO GRAMSCI 

24, 25 e 26 de Abril de 2017 

Local: Unidade Fátima/Univás-Pouso Alegre-MG 

Apresentação 

O Centro de Estudos e Pesquisas do Mestrado em Educação - CEPEDU - da Univás, reconhecendo a importância da 

pesquisa para a (re)construção do conhecimento a partir da realidade sul mineira, tem a satisfação de realizar o 

“3º SEMINÁRIO DE PRODUÇÃO ACADÊMICA: "Perspectivas da Pesquisa em Educação no Brasil", nos dias 25 e 26 

de abril do presente ano. Nesse seminário, durante os dias 24, 25 e 26, será realizado o "Curso de Introdução ao 

pensamento de Antonio Gramsci", a ser ministrado pelo Prof. Dr. Adair Ângelo Dalarosa, docente associado da 

Universidade Estadual do Centro Oeste-PR e membro da Sociedade Internacional Hegel e Marx/Brasil. 

Objetiva-se refletir sobre as pesquisas em educação na atual conjuntura nacional; socializar a produção 

científica em Educação dos Programas de Pós-graduação da Univás, além de conhecer diferentes paradigmas 

inerentes às políticas públicas de formação de professores com a finalidade de compreender à concepção de 

educação por eles defendida.  

Ademais, o presente seminário será avaliado pelos pesquisadores externos Prof. Dr. Adair Ângelo 

Dalarosa e pela Profa. Dra. Marli de Fátima Rodrigues - Universidade Estadual do Centro Oeste-PR.  

 

Público Alvo 

Pesquisadores, mestrandos, doutorandos da Univás. 

Inscrição  

Período de inscrição com apresentação de trabalho: 21/03 a  31/03  

Período de inscrição para o curso: 15/03 a 10/04  (vagas limitadas 50) 

Alunos Matriculados: Entregar a ficha de inscrição preenchida com o valor da inscrição na sala do CEPEDU 

às terças e quartas-feiras durante o dia. 

Egressos:  Enviar a ficha de inscrição preenchida pelo email: cepedunivas@gmail.com  e recolher o valor da 

inscrição no dia do evento na sala do CEPEDU. 

Tabela com os valores da taxa de inscrição no seminário e no curso 

Modalidade Valor 

Seminário R$ 20,00 

Curso Introdução ao pensamento de Antonio Gramsci (vagas limitadas) R$ 20,00 

 

Programação Geral 

Programa do curso "Curso de Introdução ao pensamento de Antonio Gramsci"  
 Prof. Dr. Adair Ângelo Dalarosa  

                   Universidade Estadual do Centro Oeste-PR 
                   Sociedade Internacional Hegel - Marx: Seção Brasil 

Data  Hora  LOCAL Atividade/curso 

24, 25 e 
26/04 

19h-22h  Sala de aula – 6 
Unidade Fátima 

Introdução ao Pensamento de Antonio Gramsci 

 

Programa Seminário (Em elaboração) 
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SEMINÁRIO 

25/04 9h: Abertura do Seminário  
9h30min:  Mesa Redonda: “Paradigmas das Políticas Públicas para Formação de Professores” 
Tema 1: Limites e Perspectivas da Política de Formação de Professores no Estado do Paraná (2009 - 
2016) - Profª Drª Marli de Fátima Rodrigues - Universidade Estadual de Ponta Grossa-PR 
Tema 2: Movimentos das ocupações e suas possibilidades  educativas 
              Prof. Dr. Luis Antonio Groppo - Universidade Federal de Alfenas- UNIFAL-MG 
Local: Salão de Palestras - Unidade Fátima 
 
14h-17h: Comunicações Orais 
Local: salas de aulas -  Unidade Fátima 

26/04 9h30min: Palestra: "Paradigmas da pesquisa em educação no Brasil" 
Palestrante: Prof. Dr. José Luís Sanfelice – UNIVÁS/UNICAMP 
Local: Salão de Palestras Unidade Fátima 
 
14h-17h: Sessões de Pôsteres - Pesquisas em andamento do Mestrando em Educação. 
Local: Salão de Palestras - Unidade Fátima  

 

Submissão de Trabalho 

Serão aceitos trabalhos dos discentes e egressos dos programas de Pós-graduação Stricto Sensu da 

Universidade do Vale do Sapucaí, Pouso Alegre-MG, em duas modalidades: 

1 - Comunicação Oral- Pesquisas de dissertações e teses qualificadas ou defendidas. 

2 - Pôster - Pesquisas em Andamento. 

Normas de Apresentação de Trabalhos 

● Comunicação Oral de pesquisas em fase de conclusão ou concluídas 

● As apresentações das comunicações orais serão realizadas nas Sessões de Comunicação em local 

e horários definidos pela comissão organizadora e terão duração de, no máximo, 15 minutos. 

● As salas em que ocorrerão as apresentações das comunicações orais contarão com equipamento 

para projeção eletrônica (Os arquivos deverão estar formatados em programa Power Point - 

versão 97-2003). 

● Pôsteres de pesquisas em andamento 

● A apresentação dos pôsteres será na Sessão de Pôsteres em local e horário definidos pela 

comissão organizadora. 

Obs.: O certificado de apresentação de trabalho está condicionado a presença do autor no evento e sua efetiva 

apresentação: Sessão de Comunicação e Sessão de Pôsteres. 

 

 Normas gerais de formatação do trabalho para publicação 

a) Publicação nos Anais:  Os trabalhos apresentados serão publicados nos Anais- On line, com cadastro de ISBN, do 

“3º SEMINÁRIO DE PRODUÇÃO ACADÊMICA: "Perspectivas da Pesquisa em Educação no Brasil". A publicação 

está condicionada a rigorosa revisão do texto pelos professores orientadores. Além disso, os trabalhos deverão 

atender às normas do evento e serem encaminhados, exclusivamente para o CEPEDU no seguinte endereço 

eletrônico e-mail:  cepedunivas@gmail.com. A publicação ocorrerá posteriormente à realização do evento. 

 

b) Diretrizes específicas para formatação do "Resumo expandido" na modalidade Comunicação Oral: 

● Redação do resumo: o texto deve ser em Português, conciso e com a clareza necessária a sua fiel 

compreensão, considerando as normas da ABNT.  Deve ser desenvolvido em formato de editor de textos 

Word 1997 ou posterior, com tabulação de 1,25 cm, conter entre 800 e 1000 palavras e as seguintes 

informações: introdução/apresentação, base teórica, objetivos, metodologia/desenvolvimento e 

resultados esperados/obtidos, seguido por três palavras chave e até 5 referências bibliográficas. 
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● Tabelas e/ou Figuras (fotografias, gráficos, desenhos) - quando houver algum tipo de imagem ela deverá 

ser apresentada com qualidade, de modo que possibilite uma reprodução legível, inserida no texto e 

numerada com algarismos arábicos. Nas Tabelas, o título deve ficar acima (sem negrito) e nas Figuras, o 

título deve ficar abaixo (sem negrito).  

● Certificação: O certificado de apresentação de trabalho está condicionado à presença do autor no evento 

e sua efetiva apresentação. 

● Em síntese a estruturação do Resumo Expandido da Comunicação Oral  deve conter:  

○ Título (centralizado) em negrito;  

○ Autor(a), orientador(a) seguido de e-mail de contato alinhados à direita;  

○ Fonte: Times New Roman, tamanho: 12;  

○ Espaço entrelinhas 1,5; 

○ Recuo de parágrafo: 1,25 cm; 

○ Margens nas seguintes dimensões: superior e inferior 3 cm, esquerda e direita 2,5 cm;  

○ Papel A4 (29,7cm x 21 cm);  

○ Alinhamento justificado. 

○ Palavras chave: até três, separadas por ponto e vírgula. 

○ Referências: até cinco referências bibliográficas.  

○ As páginas deverão estar numeradas na parte superior direita. 

● Observação: O resumo expandido da Comunicação Oral  deve ser enviado junto com a inscrição para o 

evento até o dia 31 de março de 2017. 

 

c) Diretrizes específicas para formatação do "Resumo" na modalidade Pôster  

● A redação do resumo deve ser em Português, concisa e com a clareza necessária a sua fiel compreensão, 

considerando as normas da ABNT. O texto com o conteúdo do pôster inclui título e autores, resumo, 

palavras-chave e referências – devem ter entre 400 e 500 palavras. Deve também conter as seguintes 

informações: introdução/apresentação, base teórica, objetivos, metodologia/desenvolvimento e 

resultados esperados/obtidos. 

○ O título do trabalho deve estar em letra em negrito, com alinhamento centralizado. Os nomes 

do(a)s autores(as) - orientando(a) e orientador(a) - serão incluídos logo abaixo do título do 

trabalho, alinhados à esquerda e acompanhados pelo endereço eletrônico.  

○ Abaixo da identificação dos autores, deve estar o resumo, apresentado em um único parágrafo, 

sem notas nem referências bibliográficas, com uma extensão de palavrar já mencionada. Logo 

após o Resumo, seguindo-se à expressão “Palavras-chave” e, na mesma linha que ela, serão 

incluídas, no máximo três palavras-chave relacionadas ao tema do trabalho, separadas por ponto 

e vírgula. 

○ Referências - apresenta-se até cinco referências básicas do texto. 

● Em síntese: todos os Pôsteres devem ser enviados em formato de editor de textos Word 1997 ou 

posterior, com as seguintes diretrizes: 

○ Título (centralizado) em negrito;  

○ Autor(a); orientador(a) e-mail de contato - alinhados à direita;  

○ Fonte: Times New Roman, tamanho: 12;  

○ Espaço entrelinhas simples em um único parágrafo;  

○ Margens nas seguintes dimensões: superior e inferior 3 cm, esquerda e direita 2,5 cm;  

○ Papel A4 (29,7cm x 21 cm);  

○ Alinhamento justificado. 

○ Referências: até cinco. 

○ As páginas deverão estar numeradas na parte superior direita. 

● Apresentação do pôster. Os autores são pessoalmente responsáveis pela entrega de seus pôsteres no 

local e dia da sessão de apresentação e pela sua retirada após o encerramento da sessão. Durante a 



 

sessão de apresentação é necessária a presença de um dos autores junto ao pôster para apresentá-lo ao 

público, além de ter sua presença registrada no Seminário. 

● Certificação: O certificado de apresentação de trabalho está condicionado à presença do autor no evento 

e sua efetiva apresentação. 

● Estrutura e dimensões do pôster: 90 x 1,20m (largura x altura). 

● O Pôster deverá conter título, autores, apresentação/introdução, objetivos, 

método/desenvolvimento, inclui gráficos, figuras e tabelas e resultados (quando houver) e as 

referências do texto do Pôster.   

Observação: O resumo (texto do Pôster) deve ser enviado junto com a inscrição para o evento até o dia 31 de 

março de 2017. 

 Notas: 

● A comissão científica se reserva o direito de solicitar correções dos resumos (Comunicação Oral e Pôster) 

que não atendam rigorosamente aos critérios estabelecidos para publicação nos anais do evento. 

● Os resumos corrigidos, conforme solicitação da comissão científica, deverão ser enviados em formato 

eletrônico, extensão .doc ou .docx, para o e-mail cepedunivas@gmail.com 

Cronograma 

Ações Datas 

Inscrições com apresentação de trabalho e envio do 

resumo expandido da Comunicação Oral e resumo do 

Pôster 

22/03  a  31/03, de 9h - 12h e 14h - 17h.  

Inscrições para o Curso - Vagas limitadas - 50 22/03   a  10/03, de 9h - 12h e 14h - 17h. 

Aceite dos trabalhos 18 de abril de 2017  

Realização do Evento (Curso e Seminário) 24, 25 e 26 de abril de 2017 

 

Certificados 

Haverá emissão de certificados para os inscritos no curso e no seminário. Para o seminário haverá certificação na 

modalidade ouvintes (20 horas) e participantes de acordo com a modalidade de trabalho apresentado. 

Informações pelo email: cepedunivas@gmail.com 
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