
 Os programas de Pós-graduação em Educação da Região Sudeste 
realizarão o seu décimo primeiro encontro na cidade de São João del-Rei, 
em Minas Gerais. O evento acontecerá entre os dias 12 e 15 de outubro de 
2014 no Campus Dom Bosco da Universidade Federal de São João del-Rei. 
A realização desse evento representa mais uma oportunidade de construção 
do conhecimento, favorecendo o debate e o enriquecimento político-
institucional em um espaço de adensamento e socialização da produção 
acadêmica que venha a dar visibilidade a questões específicas da pesquisa na 
região.

 A região Sudeste conta com 50 programas de Pós-graduação, 1.235 
docentes, 5.885 discentes. É com a visão da importância e do compromisso 
com a pesquisa e com a sociedade que o evento traz o tema “Culturas, Políticas 
e Práticas Educacionais e suas Relações com a Pesquisa”. A apresentação dos 
trabalhos será organizada nos seguintes eixos temáticos: 

1. Pesquisa, Educação e seus Fundamentos; 

2. Pesquisa e Práticas Educacionais; 

3. Pesquisa, Formação de Professores e Trabalho Docente; 

4. Pesquisa, Políticas Públicas e Direito à Educação; 

5. Pesquisa, Educação, Diversidades e Culturas; 

6. Pesquisa, Educação, Movimentos Sociais e Novos Protagonistas; 

7. Pesquisa, Leitura, Escrita e Educação; 

8. Pesquisa, Educação, Memória e Patrimônio;

9. Pesquisa, Artes, Mídias e Educação.

 As IES do Estado de Minas Gerais que estão organizando o encontro 
terão imensa satisfação em contar com a presença de todos. Além da 
importância da divulgação de nossos trabalhos e da troca de experiências no 
âmbito acadêmico, a cidade oferece atrações culturais, artísticas e turísticas, 
além de trazer uma parte importante de nossa história.

Apresentação

INFORMAÇÕES SOBRE 11º ENCONTRO DE PESQUISA 
EM EDUCAÇÃO DA REGIÃO SUDESTE 2014



Laerthe de Moraes Abreu Junior – UFSJ

Carlos Henrique Gerken – UFSJ

Giovana Scareli – UFSJ

Gilberto Aparecido Damiano – UFSJ

Écio Antônio Portes - UFSJ

Murilo Cruz Leal – UFSJ

Marcelo Pereira – UFSJ

José Geraldo Pedrosa – CEFET/MG

Simão Pedro Pinto Marinho – PUC/MG

Lana Castro Siman – UEMG

Santuza Amorim da Silva – UEMG

Jader Janer Moreira Lopes - UFJF

Daniel Cavalcanti – UFJF

Adriana Bruno – UFJF

Luciana Azevedo Rodrigues - UFLA

Vanderlei Barbosa – UFLA

Daisy Moreira Cunha - UFMG

Maria da Conceição Ferreira Reis Fonseca – UFMG

Margareth Diniz – UFOP

José Rubens Jardilino – UFOP

Erisvaldo Pereira dos Santos – UFOP

Rosa Maria da E. Coutrim – UFOP

Eduardo Simonini – UFV

Ana Cláudia Lopes Chequer Saraiva – UFV

Frederico Assis Cardoso – UFV

Silvana Cláudia dos Santos - UFV

Comissão Organizadora



Valores das Inscrições

Associados à ANPED

durante todo o período de inscrição R$ 80,00

Professores

inscrição até 19 de maio R$ 120,00

inscrição de 20 de maio a 10 de agosto R$ 150,00

Estudantes

inscrição até 19 de maio R$ 80,00

inscrição de 20 de maio a 10 de agosto R$ 100,00

Sobre Apresentação dos Trabalhos

 No 11º Encontro de Pesquisa em Educação da Região Sudeste serão 
apresentados 900 comunicações orais e 600 pôsteres. Os trabalhos serão 
avaliados pelos próprios Programas de Pós-graduação, mas, em comunicação 
com avaliador(es) externo(s) escolhidos pelos programas. 

 Os trabalhos em andamento (dissertações e/ou teses) devem ser 
inscritos no formato de pôster e os trabalhos concluídos no formato de 
comunicação oral dentro de um dos nove eixos temáticos. Cada Programa 
deve obedecer ao número de cotas já divulgadas na lista do Forpred Sudeste.

 Os Programas deverão enviar os trabalhos aprovados para a Comissão 
Organizadora do evento até o dia 12 de maio de 2014.

inscrição de 11 de agosto até o evento R$ 120,00

inscrição de 11 de agosto até o evento R$ 180,00



1. A formatação dos arquivos (cabeçalho, resumo e texto completo) deverá 
seguir as normas da ABNT. 

2. Os resumos devem ser acompanhados de palavras-chave. 

3. Os arquivos enviados deverão utilizar obrigatoriamente programas do 
Microsoft Office.  

4. Os textos na íntegra, os resumos e os cabeçalhos deverão estar com 
extensão em  Word (doc). Caso utilize uma versão mais recente do Word 
(docx), proceda da seguinte maneira para salvar os arquivos em word (doc). 

a) Abra o arquivo; 

b) Clique na opção “Arquivo Salvar Como” 

c) Selecione “Documento do Word 97-2003” 

d) Clique em salvar 

5. O material aceito para apresentação e/ou publicação será utilizado em sua 
versão original. 

6. O texto na íntegra dos trabalhos tanto de comunicações, quanto de 
pôsteres deverá conter entre 8 e 10 páginas, Formato A4, Arial 11, Espaço 
1.5.

7. Incluir na contagem das páginas do texto na íntegra: 

a) Título do trabalho 

b) Texto completo 

c) Notas de rodapé 

d) Referências

8. O resumo do trabalho deverá conter, no máximo, 1.300 caracteres, sem 
considerar os espaços. Incluir na contagem: 

a) Título do trabalho 

b) Texto do trabalho 

c) Palavras-chave.  

Regras de Formatação dos Textos


