I Encontro Estadual Amapaense da ANPAE
II Seminário Estado e Política Educacional
“Estado e educação no Brasil: contextos, planos, tensões e desafios”

A Associação Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE),
Coordenação Estadual Amapá, conjuntamente com o Curso de Especialização em Política
Educacional (CEPE) e a Linha de Políticas Educacionais (LPE) do Programa de Pósgraduação em Educação (PPGED) da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP),
realizarão o I Encontro Estadual Amapaense da ANPAE e II Seminário Estado e Política
Educacional, nos dias 30 e 31 de agosto de 2018, na UNIFAP, Macapá (AP).
O I Encontro Estadual Amapaense da ANPAE e II Seminário Estado e Política
Educacional configura-se em espaço propício para a discussão de pesquisas e relatos de
experiências em política e gestão educacional, com destaque para a realidade amapaense.
Busca-se assim consolidar na UNIFAP, em articulações com outras Instituições de Ensino
Superior (IES), a investigação neste campo. Da mesma forma, fortalecerá a atuação da
ANPAE no Amapá, com a perspectiva de criação da Seção Estadual, bem como do
PPGED/UNIFAP, particularmente na LPE, imbricada com o CEPE.
Além da programação geral (conferências e mesas), ocorrerá a apresentação de
trabalhos (resumos expandidos) oriundo de pesquisas ou relatos de experiência. A
atividade contará com 5 (cinco) Grupos de Trabalho (GT).
GT 1: Política e gestão da educação básica
GT 2: Política, educação e diversidades
GT 3: Política de formação e trabalho docente
GT 4: Política e história da educação
GT 5: Políticas de educação superior
A inscrição com apresentação de trabalho ocorrerá com o envio de resumo
expandido, no período de 21/06/2018 a 21/07/2018 para o e-mail do evento
(anpaeap.ppged.cepe@gmail.com). Para inscrição como ouvinte (sem apresentação de
trabalho) aguardar outras informações da Comissão Organizadora. Em qualquer das
modalidades a inscrição será gratuita.

PROGRAMAÇÃO
30/08/2018 (quinta-feira)
15h-18h – Credenciamento
18h-19h – Abertura e atividade cultural

19h-21h – Conferência “Estado e educação no Brasil: contextos, planos, tensões e
desafios”, Prof. Dr. João Ferreira de Oliveira (Presidente Nacional da ANPAE)

31/08/2018 (sexta-feira)
08h-09h – Apresentação de Trabalhos
09h-10h30 – Mesa temática: Política e gestão da educação básica
10h30-12h – Mesa temática: Política, educação e diversidades
14h-15h – Apresentação de Trabalhos
15h-16h30 – Mesa temática: Política de formação e trabalho docente
16h30-18h- Mesa temática: Política e história da educação
18h30-20h – Mesa temática: Política de educação superior
20h-22h – Encerramento com atividade cultural

NORMAS PARA ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO DO RESUMO EXPANDIDO
1. O formato de trabalho aceito para comunicação oral no Seminário Estado e Políticas
Educacionais será o Resumo Expandido, que deverá abordar pesquisa concluída ou em
andamento.
2. Os trabalhos deverão atender o uso padrão da língua portuguesa e as normas da ABNT,
além dos requisitos abaixo:

a) Os trabalhos poderão ter no máximo 4 autores.
b) O Resumo Expandido deverá possuir no máximo 6 mil caracteres, incluindo
espaços, escrito em formato de editor de texto Word 97 ou posterior.
c) Margens: superior e esquerda 3 cm / inferior e direita 2 cm.
d) Fonte Times New Roman, tamanho 12 e espaçamento entre linhas de 1,5. Nas
citações a partir de quatro linhas o espaçamento é simples e a fonte 11.
e) Pelo menos um dos autores deve ser filiado à ANPAE, com anuidade 2018
quite.

3. Estrutura do Resumo Expandido:

Título (em caixa alta, centralizado e em negrito).

Autores (alinhado à direita abaixo do Título do trabalho, criar nota de referência para
incluir informações sobre os autores – formação; instituição ao qual se vincula e e-mail).
Texto do Resumo: com introdução (justificar o problema estudado de forma clara com
sustentação na literatura da área, apresentar os objetivos do trabalho e a metodologia da
pesquisa), os resultados e discussão (deve conter os resultados e análises pertinentes
com a literatura utilizada no trabalho de pesquisa), bem como as conclusões (deverá
expressar de forma breve os principais resultados alcançados ou esperados com a
pesquisa).
Palavras-chave (três palavras ou expressões relacionadas ao trabalho, separadas por
ponto. Ex: Educação. Estado. Diversidade.).
Referências (deverá ser listada apenas a bibliografia citada no texto, em ordem alfabética
e de acordo com as normas da ABNT).

4. Submissão de Trabalho
✓ Período de submissão: de 21/06/2018 a 21/07/2018
✓ Endereço

eletrônico

para

submissão

do

resumo

expandido:

anpaeap.ppged.cepe@gmail.com
✓ No assunto do e-mail escrever o GT ao qual o trabalho está sendo submetido.
Ex: Assunto: GT 1: Política e Gestão da Educação Básica.
✓ No corpo do e-mail escrever o Título do Resumo Expandido e o(s) nome(s) do(s)
autor(es).

Outras
informações:
http://www2.unifap.br/ppged/events/i-encontro-estadualamapaense-da-anpae-ii-seminario-estado-e-politica-educacional/

REALIZAÇÃO
Associação Nacional de Política e Administração da Educação – Coordenação Amapá
Curso de Especialização em Política Educacional – CEPE/UNIFAP
Linha de Políticas Educacionais – PPGED/UNIFAP

