
Trata-se de um convite à reflexão em torno de 

temas que são da maior relevância e para o qual 

a Faculdade de Educação, mais uma vez, tem o 

prazer de acolher um público bastante 

diversificado: alunos das licenciaturas, 

professores da Educação Básica e do Ensino 

Superior, pós-graduandos e profissionais de 

diversas áreas. Nessa edição poderão ser 

encontradas informações gerais sobre a 

organização do evento, sobressaindo os informes 

sobre o site oficial do evento e sobre prazos e  

instruções para inscrição e envio de trabalhos, 

além da oferta de minicursos. O convite está feito 

e a presença de todos será muito bem-vinda.  

 

A Comissão 

Apresentamos a 2ª edição do Boletim do XXI 

Simpósio da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Goiás. Como já 

divulgado, esse ano terá como tema Pedagogia 

e Psicologia: formação e identidade social. A 

partir dele esperamos poder contribuir com o 

debate e a compreensão das questões 

fundamentais que envolvem pedagogos e 

psicólogos na sociedade contemporânea. Que 

caminhos esses profissionais percorreram até 

aqui? O que nos diz sua formação e seu 

trabalho no tempo presente? Quais 

perspectivas e desafios o futuro anuncia? Essas 

são algumas das indagações que estão na base 

das preocupações do evento e para a qual 

contaremos com a presença de destacados 

pesquisadores de algumas das principais 

universidades brasileiras.  
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 “Fundamentalmente, a Psicologia 

brasileira tem sido chamada a se 
comprometer com as questões sociais 

e com o bem ser, bem ter, bem estar e 

bem viver dos coletivos, ampliando 
sua prática assistencial e seu 

posicionamento político na 

sociedade” (Sebastião Benício Costa 

Neto, 2009). 

*** 

“Ser formado por um grupo de 
pessoas que produz conhecimento é 

muito diferente do que ser formado 

por um grupo que apenas reproduz o 
conhecimento” (Osvaldo 

Yamamoto, 2010). 

      *** 

“Não nos parece que seja viável 

introduzir mudanças nas redes de 
ensino se estas não estiverem 

inseridas em um desafio que deve ser 

feito a cada escola no sentido de ela 
pautar suas demandas por condições 

de trabalho e, ao mesmo tempo, 

comprometer-se com o repasse aos 
seus alunos dos benefícios de tais 

condições adicionais. Este é o sentido 

da proposta de qualidade negociada” 

(Luiz Carlos de Freitas, 2005). 

*** 

“A Psicologia tem utilizado um saber 

que estabelece o seu recorte sobre o 
indivíduo, enfatizando a importância 

de seu mundo interno, constituído de 
fantasias, desejo, (...) mecanismos de 

projeção e introjeção, determinado 

pelas relações vividas no grupo 
familiar primário” (Marilene 

Proença, 2005). 

*** 

“A sociedade capitalista brasileira há 

mais de três décadas se submete à 
ideologia neoliberal, sob a tutela de 

um modelo de Estado Mínimo, 

regulador e não provedor, o que leva 
os governantes a se eximirem do 

dever de financiar políticas públicas 

para todos os cidadãos, entre estas, 
as políticas educacionais” (Iria 

Brzezinski, 2011). 

*** 

A experiência de organizar grandes eventos 

acadêmicos faz parte do cotidiano de todos nós, 

alunos, técnicos e professores. Logicamente, cabe à 

Comissão Organizadora, entre outras tarefas, tomar 

decisões acerca da programação, com a 

possibilidade inescapável de não atender 

adequadamente às reivindicações e expectativas de 

todos os grupos de pesquisa ou linhas de estudo. 

Essa é uma realidade e, a bem da verdade, é 

preciso reconhecê-la para que seja possível avançar 

na discussão sobre as contradições que envolvem a 

definição dos nomes dos Grupos de Trabalho (GTs) 

e linhas a eles vinculados. O caso do Simpósio da 

FE-UFG é o exemplo mais candente. 

 A função dos GTs é facilitar a identificação dos 

eixos do evento de modo a possibilitar um melhor 

planejamento e organização de envio dos trabalhos, 

ao tempo que vislumbra atender às diversas 

concepções teóricas e práticas. A opção por alguns 

nomes de GTs apresenta-se como arbitrária e 

arriscada, diante do fato de que, necessariamente, 

algumas  áreas e linhas de pesquisa não são 

contempladas, diante da variedade de temáticas 

que emergem do universo acadêmico. De maneira 

emblemática, pode ser citada a temática referente à 

Diversidade, diferenças e preconceito. Teríamos 

uma infinidade de desdobramentos, de 

nomenclaturas referentes a essa temática, tanto nas 

chamadas Grandes áreas, quanto nas Subáreas, como: 

portadores de necessidades especiais; relações 

homoafetivas; comunidades e grupos em situação de 

risco e exclusão; contexto social afro-brasileiro; 

questões de gênero etc. Quando o evento emerge da 

Educação as dificuldades são acentuadas pela 

variedade de áreas afins, que ampliam ainda mais as 

temáticas. No caso da área de Psicologia, essas 

contradições não diferem. Ela possui um leque de 

subáreas que dificultam a delimitação dos nomes dos 

GTs, o que gera também “injustiças” referentes a áreas 

como Psicologia jurídica, da saúde, do trânsito e da 

comunicação. No conjunto dos eventos de Psicologia e 

Educação, poderíamos acrescentar, ainda, as áreas de 

Arte, Filosofia, Meio ambiente e Linguagem, 

tradicionalmente desfavorecidas.   

No caso do nosso Simpósio na Faculdade de 

Educação, o desafio será realizar experiências de 

criação de Grupos de trabalho a partir de um longo 

debate entre professores e alunos e as Comissões 

organizadoras dos próximos eventos. Isso poderá 

minimizar problemas impossíveis de serem 

solucionados por completo na prática: a fragmentação 

do conhecimento, da pesquisa e do ensino em parcelas 

de temáticas, bem como a anulação de temas caros 

aos núcleos e grupos de estudo, sobrepujados estes 

por amplas temáticas que correm o risco de se 

tornarem abstratas. 
A coordenação 

A CRIAÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO (GTs): UMA REFLEXÃO 

EDITORIAL 
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PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 

SEM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO: 04/02/2013 A 19/06/2013  INSCRIÇÕES ON-LINE: 

www.eventos.ufg.br/simposio2013 COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO: 04/02/2013 A 15/03/2013 

 

MINICURSOS 

As inscrições nos minicursos deverão ser realizadas via site no período de 26/05/2013 a 15/06/2013. Os participantes deverão 
acessar o site do evento, clicar em: “Inscrever em atividades”, preencher o campo “Já Possui Cadastro”, inserindo o CPF e a 

senha cadastrados e, posteriormente, selecionar o minicurso no qual deseja se inscrever. 
Os participantes poderão se inscrever em apenas um minicurso. 

ENVIO DE PROPOSTA DE MINICURSO: 04/02/2013 a 15/03/2013 

 

INSCRIÇÕES  

1) Acessar site e clicar no item  "Realizar Inscrição" do menu, preencher o formulário e escolher a modalidade de inscrição 

desejada. Observar se na mesma página já tem minicursos disponíveis para inscrição. 

2) Serão solicitados CPF e senha que deverão ser utilizados posteriormente para enviar trabalho e alterar dados de inscrição. 

3) Para submeter trabalho, o autor deve primeiramente se inscrever no evento. Após a sua inscrição, poderá enviar o resumo 
via site (Formato PDF) e o trabalho completo via email simposiofeufg2013@gmail.com. 

4) Antes de se inscrever e enviar resumo e trabalho completo, bem como preparar a apresentação oral e/ou confeccionar o 
pôster, verifique as normas para a modalidade pretendida clicando no  item "Modalidades de Inscrição" do menu e depois 
no link Normas da modalidade escolhida. 

5) Após a inscrição on-line, é necessária a realização de depósito identificado para confirmação da inscrição. O depósito 
deverá ser realizado direto no caixa bancário e em nome do depositante: Banco do Brasil – Ag. 086-8  CC. 17810-1. 

6) Observe se sua inscrição foi gravada com sucesso e se recebeu um e-mail de confirmação, que poderá ter sido enviado 
para a caixa de Spam. 

CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES 

1) INSCRIÇÕES SEM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO: Após inscrição on-line e pagamento, envie e-mail para o endereço: 

simposiofeufg2013@gmail.com, contendo nome completo e CPF do inscrito, além do número do depósito identificado. O participante deverá 

anexar cópia escaneada do comprovante de depósito. Para conferir se já foi realizada a confirmação, acesse a sua inscrição no site do 

evento. 

2) INSCRIÇÕES COM APRESENTAÇÃO DE TRABALHO: O resumo em PDF deverá ser enviado via site. Os trabalhos completos deverão 

ser enviados sem identificação no texto para o e-mail  simposiofeufg2013@gmail.com, anexando um arquivo no formato Word (compatível 

com versões anteriores a 2007). Os arquivos serão submetidos à avaliação do Comitê Científico sem identificação do autor e coautores, de 

acordo com as normas estabelecidas pela Comissão Organizadora do XXI Simpósio de Estudos e Pesquisas da Faculdade de Educação da 

UFG. É imprescindível indicar o Grupo de Trabalho - GT correspondente a cada resumo e trabalho completo. 

 

ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS - COMUNICAÇÕES ORAIS E PÔSTERES 

1) Os trabalhos podem ser inscritos para a apresentação em Sessão de Comunicação Oral (pesquisas concluídas ou em andamento) ou em 
Sessão de Pôster (pesquisas concluídas ou em andamento e relatos de experiências apresentando análises consistentes dos resultados 
alcançados). 

2) Os trabalhos devem, obrigatoriamente, vincular-se a um dos Grupos de Trabalho – GT’s do XXI Simpósio de Estudos e Pesquisas da 
FE/UFG e respeitar as normas determinadas pela Comissão Organizadora do evento. 

3) Para submeter trabalho, o(s) autor(es) e coautor(es) deverão estar previamente inscritos e com a taxa de inscrição paga até a data limite 
de: 15/03/2013. No entanto, somente o autor principal deverá enviar o resumo e o trabalho completo. 

4) Não haverá devolução da taxa de inscrição caso o trabalho não seja aprovado. 

5) Os trabalhos serão aceitos até o limite de 2 (dois) por inscrição, sendo que cada participante, devidamente inscrito, poderá submeter 
apenas 01 (um) trabalho na condição de autor principal, e 01 (um) trabalho na condição de coautor. 

6) Os trabalhos para as modalidades Comunicação Oral e Pôster deverão ter, no máximo, 3 (três) coautores, além do autor principal. 

7) Os trabalhos (Comunicações Orais e Pôsteres) inscritos, que não atenderem aos critérios estabelecidos (estando fora do padrão exigido), 
não serão considerados para análise, bem como não serão devolvidos. 

8) Atenção: O arquivo do resumo deverá ser identificado com o nome do autor principal e número de inscrição e enviado via site 
www.fe.ufg.br/simposio2013 (link enviar trabalho) no formato PDF. O trabalho completo deve ser enviado sem identificação de autoria no texto 
para Avaliação Cega entre os pares e enviado para o email: simposiofeufg2013@gmail.com 

9) O certificado é condicionado à presença de um dos autores do trabalho para a sua apresentação. 

INSCRIÇÕES E ENVIO DE TRABALHOS 

 

mailto:imposiofeufg2013@gmail.com
mailto:simposiofeufg2013@gmail.com
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Facebook 

http://www.facebook.com/pages/XXI-Simposio-da-Faculdade-de-Educacao-

UFG/325172320917283 

Site: 

www.eventos.ufg.br/simposio2013 

 

E-mail:  

simposiofeufg2013@gmail.com 

 

Telefone da secretaria:  

(62) 3209-6201 

 

INSCRIÇÕES 

Modalidades de inscrição  04/02 até 31/05  De 01/06 a 18/06 

Estudantes de graduação 20,00  40,00 

Professores da Educação Básica 
e/ou Profissionalizante 

30,00  50,00 

Estudantes de pós-graduação 30,00  50,00 

Professor do Ensino Superior, 
Pesquisadores e Profissionais 
Diversos. 

50,00 
 

 
70,00 

INSCRIÇÕES ONLINE DE TRABALHOS E PROPOSTAS DE MINICURSOS*  

Descrição Data 

Comunicação oral e pôster 
(resumo e trabalho completo) 
 
Propostas de minicursos VIA E-MAIL 

04/02/2013 a 15/03/2013 

Divulgação no site do evento dos trabalhos e 
das propostas de minicursos aprovados. 

 
25/05/2013 

Inscrições dos participantes nos minicursos 
no site do evento 

26/05/2013 a 15/06/2013 

*Normas no site do evento www.eventos.ufg.br/simposio2013  

Modalidades de inscrições e datas para envio de trabalhos 

Informações importantes 

 

http://www.facebook.com/pages/XXI-Simposio-da-Faculdade-de-Educacao-UFG/325172320917283
http://www.facebook.com/pages/XXI-Simposio-da-Faculdade-de-Educacao-UFG/325172320917283
http://www.eventos.ufg.br/sfeufg
mailto:simposiofeufg2013@gmail.com
http://www.eventos.ufg.br/simposio2013
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