
  

I SEMINÁRIO DO GRUPO DE 
ESTUDOS E PESQUISAS EM 

POLÍTICA, FORMAÇÃO DOCENTE E 
PRÁTICAS EDUCATIVAS

ITUIUTABA
27 a 29 DE NOVEMBRO DE 2017

PLANOS 
EDUCACIONAIS 
NO CONTEXTO 

DO ESTADO BRASILEIRO 
CONTEMPORÂNEO

I - Políticas de educação e organização 
federativa;
II - Planos de educação: estudos, pesquisas e 
práticas;
III - Políticas e gestão de educação: da educação 
infantil ao ensino médio;
IV - Políticas e gestão de educação superior;
V - Políticas de educação especial, inclusão, 
diversidade, gênero, direitos humanos;
VI - Políticas de currículo e avaliação em 
educação;
VII - Formação e valorização dos profissionais 
da educação: políticas e práticas;
VIII - Políticas de educação de jovens e adultos;
IX - Perspectivas teóricas, políticas e práticas na 
gestão de sistemas-redes e instituições escolares.

ENCONTRO ESTADUAL DA ANPAE
MINAS GERAIS

RealizaçãoEixos Temáticos

Orientações para submissão de trabalhos: 

Inscrição por meio de resumo ampliado até dia 
30/10/2017
Modalidades de trabalho:
a) relatos de pesquisa/estudo
b) relatos de experiência

- Informações mais detalhadas e envio dos trabalhos 
no endereço eletrônico do evento: 
geppopeevento2017.wordpress.com.

- É condição para inscrição e apresentação de 
trabalho(s) a realização da inscrição e pagamento da 
respectiva taxa de inscrição de todos(as) os(as) 
autores(as) do(s) trabalho(s).

- Os trabalhos serão publicados no site acompanhado 
do respectivo ISSN.

Grupo de Estudos e Pesquisas em Política, 
Formação Docente e Práticas Educativas;

Associação Nacional de Política e 
Administração da Educação – Secção Minas 

Gerais

Linha Estado, Política e Gestão em Educação  
do Programa de Pós-graduação em Educação 

da Faced/UFU

Curso de Graduação em Pedagogia da 
Facip/UFU



  

O Seminário Estadual da Anpae-MG e o I 
Seminário do Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Política, Formação Docente e 
Práticas Educativas têm como objetivo 
possibilitar a interlocução entre 
pesquisadores, profissionais da educação 
básica, gestores educacionais e alunos de 
graduação e pós-graduação na análise dos 
desafios enfrentados, na atualidade, na 
formulação, implementação e avaliação dos 
planos educacionais na perspectiva da 
garantia do direito à educação, 
especialmente no contexto das Minas 
Gerais em sua relação com outras 
realidades educacionais de outros estados 
brasileiros. Nesse sentido, ao definir como 
temática geral do evento Os planos 
educacionais no contexto do estado 
brasileiro contemporâneo possibilitará a 
troca de experiências, a socialização de 
estudos e de pesquisas que vem sendo 
desenvolvidas tanto no âmbito das redes, 
sistemas e unidades de ensino – Secretarias 
de Educação, escolas, instituições 
educativas; quanto no âmbito das agências 
formadoras dos profissionais da educação 
básica, em especial os cursos de licenciatura 
e os Programas de Pós-Graduação das 
universidades públicas e privadas de Minas 
Gerais e toda região Sudeste. O evento 
privilegiará um enfoque multidisciplinar e 
interinstitucional da temática na medida 
em que possibilitará a reunião de 
pesquisadores de diferentes áreas do 
conhecimento e diferentes realidades, além 
profissionais da área de educação e 
integrantes dos movimentos sociais.

27 de novembro
Credenciamento: 13h as 19h

Reunião da Anpae-MG: 15h as 18h

Conferência de abertura (19h30)
Trabalho docente, gestão e políticas para 

educação
Dra. Lívia Fraga Vieira (UFMG)

28 de novembro
Mesa I – 9h as 12h

Financiamento, democratização e qualidade 
da educação básica: horizontes e perspectivas

Dr. Ângelo Souza (UFPR)
Dr. Marcelo Soares Pereira da Silva (UFU)

Apresentações de trabalhos – 14h as 18h

Lançamento de livros – 18 as 19h

Mesa II – 19h30 as 22h
Tributo a Paulo Freire (Patrono da Educação)

 Débora Mazza (Unicamp)
Nina Imaculada Spigolon (Unicamp)

Camila Coimbra (UFU)

29 de novembro
Conferência de encerramento (9h)

Desafios e perspectivas para os Planos 
Educacionais no contexto do Estado 

brasileiro na contemporaneidade
Dr. João Ferreira de Oliveira (UFG)

PROGRAMAÇÃOPROGRAMAÇÃO InscriçãoApresentação

Parceiros

• Professores Universitários: 100,00 
reais

• Professores da Educação Básica e 
estudantes de Pós-Graduação: 50,00

• Estudantes de Graduação: 30,00
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