
 
1. SÍNTESE DA PROGRAMAÇÃO 

 
Data Horário Atividade 

 
22/06 

 
 
 

13h 30 min Credenciamento 
14h 30 min Cerimônia de Abertura 
15h Conferência de Abertura - Políticas, administração e o caráter 

público da educação 
Conferencista: Profº Dr.Antonio Cabral Neto (UFRN) 
Coord.: Profª Drª Terezinha Monteiro dos Santos (PPGED e PPEB-
UFPA) 

17h 30 min Lançamento de livros 

23/06 9h Mesa Redonda – Gestão, financiamento e formação profissional de 
educadores e as perspectivas do PNE 2014-2024 
Conferencistas: 
ProfªDrªDinair Leal da Hora (PPEB-UFPA) 
Profª DrªJosenilda Maués Silva (PPEB-UFPA) 
Profª Drª Janaína Specht de Menezes (Uni-Rio) /Prof.Dr. Fabrício 
Carvalho (PPEB-UFPA) 
Coord.: Profª Drª Ney Cristina Oliveira (PPEB-UFPA) 

10h30 min Apresentação de trabalhos nos GT’s 
12 h 30 min Almoço 
14 h  Apresentação de trabalhos nos GT’s 
17h 30 min Encerramento 

24/06 9h Oficinas: 
I – Processo de prestação de contas escolares - Profº Dr. Fabrício 
Carvalho e Profº Dr. Pablo Aguiar 
II – Elaboração de Projeto Político Pedagógico – Prof.º Dr. Orlando 
Souza  
III – Avaliação Institucional na Escola Básica – Profª. Dinair Hora 
IV – Coordenação Pedagógica em Ação – Prof.º Dr. Genylton Rocha 

12 h 30 min Almoço 



14h Mesa Redonda – Experiências de gestão nos Sistemas e nas Escolas 
Básicas 
Conferencistas: 
Representante da SEDUC 
Representante da SEMEC 
Representante do CEE 
Representante do CME 
Diretora da Escola Casa de Pesca 
Profº Dr. Alberto Damasceno (PPEB-UFPA) 
Coord.: Profº Dr. João Paulo Alves (Unifap / Anpae-AP) 

17h 30 min Atividade Cultural/Encerramento 
Data Horário Atividade 

 
22/06 

 
 
 

13h 30 min Credenciamento 
14h 30 min Cerimônia de Abertura 
15h Conferência de Abertura - Políticas, administração e o caráter 

público da educação – 
17h 30 min Lançamento de livros/Encerramento 

23/06 9h Mesa Redonda – Gestão, financiamento e formação profissional de 
educadores e as perspectivas do PNE 2014-2024 

10h30 min Apresentação de trabalhos nos GT’s 
12 h 30 min Almoço 
14 h  Apresentação de trabalhos nos GT’s 
17h 30 min Encerramento 

24/06 9h Oficinas: 
I – Processo de prestação de contas escolares 
II – Elaboração de Projeto Político Pedagógico 
III – Avaliação Institucional na Escola Básica 
IV – Coordenação Pedagógica em Ação 

12 h 30 min Almoço 
14h Mesa Redonda – Experiências de gestão nos Sistemas e nas Escolas 

Básicas 
17h 30 min Atividade Cultural/Encerramento 

 
 

2. CRONOGRAMA 

Inscrições Com apresentação de trabalho – 02 a 20/05/2016 
Sem apresentação de trabalhos – 02/05 a 22/06/2016 

Avaliação dos trabalhos 24/05 a 03/06/2016 
Divulgação do aceite Até 10/06 

Evento 22 a 24/06/2016 

 
TAXA DE INSCRIÇÃO/ EMAIL E CONTA BANCÁRIA:  
 
Email para envio dos trabalhos: anpaenorte@gmail.com 
 
Conta bancária para depósito de inscrição:  
Fabrício Carvalho ANPAE N 
Banco do Brasil 
AG: 3702-8 
Conta Corrente: 43.964-9 

mailto:anpaenorte@gmail.com


 
 
 
 

3. VALORES 
CATEGORIA VALOR DE INSCRIÇÃO NO 

EVENTO 
Estudante de Graduação R$15,00 

Estudante de Pós-Graduação 
associados à ANPAE 

R$25,00 

Estudantes de pós não associados à 
ANPAE 

R$30,00 

Profissionais Associados à ANPAE R$40,00 
Profissionais não associados à 

ANPAE 
R$50,00 

Obs. Para associação na ANPAE entrar em http://www.anpae.org.br 

 

4. INSCRIÇÕES 
 
Para participação no Evento com apresentação de trabalhos, o período de 
inscrição será de 02 a 20/05/2016; para participação sem apresentação de 
trabalho, a inscrição será de 02/05 de a 22/06/16. 
 
GTS: 

GT GRUPOS DE TRABALHO 
01 POLÍTICAS E GESTÃO DA EDUCAÇÃO 
02 TRABALHO E FORMAÇÃO DOCENTE 
03 CURRÍCULO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DA ESCOLA BÁSICA 
04 AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

 
 
 

5. NORMAS PARA INSCRIÇÃO DOS TRABALHOS: 
 

Os trabalhos podem ser inscritos para apresentação na 
modalidade comunicação oral e, cada participante inscrito poderá 
encaminhar até dois trabalhos. 

 Só serão analisados aqueles cujos autores confirmem sua 
inscrição enviando comprovantes de pagamento bancário para o e-
mail anpaenorte@gmail.com e se estiverem elaborados conforme as 
normas do evento. 

Os trabalhos submetidos à avaliação do Comitê Científico 
deverão ser apresentados com a seguinte norma: 

 
Comunicação Oral 

http://www.anpae.org.br/
mailto:anpaenorte@gmail.com


Serão aceitos relatos de pesquisas, estudos ou 
experiências educacionais concluídas e em andamento na forma de 
textos completos com autoria de, no máximo, três pessoas. 

O texto deve ser apresentado em Word for Windows, em 
fonte Times New Roman 12, com alinhamento justificado, espaço 
simples e com parágrafo de dois centímetros. As margens esquerda e 
superior contendo três centímetros e as margens direita e inferior, dois 
centímetros; contendo, no mínimo 8 páginas e, no máximo, 12 
páginas em tamanho A4, incluindo as referências. 

O trabalho deve contemplar os seguintes itens: título, 
introdução (objetivos (s) do trabalho, justificativa – o que motivou a 
pesquisa, o estudo ou a experiência -, local e período de realização e 
metodologia – procedimentos e instrumentos utilizados); 
desenvolvimento (descrição e análise dos resultados); conclusões e 
referências (obras citadas conforme as normas da ABNT), obedecendo, 
impreterivelmente, à norma culta da linguagem. 

As notas serão apresentadas no final do texto e numeradas 
sequencialmente. 

Identificar o GT a que se vincula o trabalho pelo seu 
número e nome, colocando-o no lado superior direito do Resumo e na 
primeira página do Trabalho. O título do trabalho será apresentado em 
letra maiúscula, negrito e centralizado na página. 

O texto completo da comunicação oral NÃO DEVE ter 
nenhuma identificação pessoal, somente o nome do GT e o título 
do trabalho. 

O resumo da comunicação oral segue a mesma 
formatação do texto da comunicação oral, tendo identificação pessoal 
(nome dos autores, e-mail, instituição e agência financiadora do 
projeto, se for o caso), com até 300 caracteres, seguidos de três 
palavras-chave. O referido resumo é enviado em arquivo diferente do 
trabalho completo, identificado com os nomes dos autores, e-mail, 
instituição e agência financiadora do projeto, se for o caso. 

 

6. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
 

As inscrições dos trabalhos serão efetivadas exclusivamente 
por meio de correio eletrônico. Assim, a postagem dos textos deverá 
acontecer no período de 02 a 22/05/2016, tendo como destinatário o 
e-mail anpaenorte@gmail.com , no campo destinado à produção do e-
mail preencher com a inserção do título do texto e o GT. Uma vez 
identificada a postagem virtual dos documentos, os autores serão 

mailto:anpaenorte@gmail.com


notificados com aviso de recebimento e encaminhamento ao Comitê 
Científico. 
Atenção: Deverá ser encaminhado para o e-mail 
anpaenorte@gmail.com um arquivo contendo o texto completo com o 
título e o GT, sem identificação. Outro arquivo com o resumo contendo 
o título e a identificação e outro com o comprovante de pagamento e, 
para os associados da Anpae, também o comprovante de associado. 

Cada participante poderá pleitear no máximo a inscrição de dois 
trabalhos na condição de autor principal. 

Todos os autores de trabalho deverão formalizar o pedido de 
inscrição no Evento. 

O bolsista de Iniciação Científica poderá inscrever trabalho em 
coautoria com o orientador. 

Na fase destinada ao credenciamento, os participantes deverão 
apresentar o comprovante de pagamento da taxa de inscrição 
estipulada conforme a categoria. 
 

Promoção:  
ANPAE-NORTE 
ANPAE-SEÇÃO ESTADUAL DO PARÁ 
ANPAE-SEÇÃO ESTADUAL DO AMAPÁ 
PPEB - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
CURRÍCULO E GESTÃO DA ESCOLA BÁSICA 
PPGED - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM EDUCAÇÃO 
ICED - INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA 
EDUCAÇÃO 
FAED - FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
OBSERVE - OBSERVATÓRIO DE GESTÃO 
ESCOLAR DEMOCRÁTICA 
GEPTE - GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS 
SOBRE TRABALHO E EDUCAÇÃO  
GESTAMAZON - GRUPO DE ESTADO E 
EDUCAÇÃO NA AMAZÔNIA 

 
DIVULGAÇÃO: 
 
FACEBOOK: http://anpaejunho/facebook.com 
 
Comunicações para EMAIL: anpaenorte@gmail.com 
 

ORGANIZADORES 

mailto:anpaenorte@gmail.com
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