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1 - APRESENTAÇÃO 

 

O Fórum de Educação é uma atividade obrigatória que compõe o currículo 

da Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo, a fim 

de que os estudantes da Pós graduação possam apresentar, socializar e discutir 

seus projetos de pesquisa. Neste ano de 2020, o Fórum acontecerá entre os dias 

23 e 27 de NOVEMBRO, tendo como temática principal “Educação em tempos de 

pandemia.” O evento acontecerá por meio de plataformas on-line, escolhidas pelo 

Colegiado do programa em Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal 

do Espírito Santo em conjunto com esta comissão organizadora e contará com uma 

conferência de abertura, comunicações orais e espaços destinados aos Grupos e 

Núcleos de Pesquisa.  

 

 

2 - JUSTIFICATIVA 

 

- O FÓRUM DE EDUCAÇÃO no PPGE destaca-se por proporcionar um momento 

importante de reunião dos trabalhos desenvolvidos pelos discentes e docentes do 

Centro de Educação e da Pós graduação em Educação da Universidade Federal do 

Espírito Santo retratando, de certo modo, as atividades de pesquisa e de extensão 

realizadas no âmbito dos Cursos.  

- Proporciona o envolvimento de professores e alunos de outros Cursos de 

graduação da Universidade, que não só participam dos debates, desafiados pelos 

temas apresentados, como podem conhecer as pesquisas mais recentes dos 

grupos e núcleos de estudo da comunidade acadêmica.  

- A conferência, as mesas temáticas e as apresentações de trabalhos oportunizam 

a reunião em torno de importantes reflexões, com a participação dos discentes e 

docentes da pós graduação em Educação, alunos e professores de outros Cursos 

de licenciaturas e pessoas não vinculadas organicamente à Universidade, 

interessadas no debate da Educação.  
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- O Fórum de Educação é, assim, um dos momentos privilegiados em que a Pós 

graduação em Educação (mestrado e doutorado) se expõe à participação de outros 

setores da universidade, trabalhadores e trabalhadoras da educação e da própria 

sociedade. 

- O III Fórum de Educação dá continuidade a essa já tradicional atividade do 

Colegiado do PPGE, em seu esforço de proporcionar à sociedade capixaba a 

discussão do tema Educação em tempos de pandemia, que certamente, tem 

implicações teóricas e práticas no contexto atual. 

- O tema Educação em tempos de pandemia propiciará reflexões e diálogos sobre 

amplos assuntos: o papel do histórico-filosófico na educação brasileira, a legislação 

educacional, a educação como formação do cidadão, práticas educacionais, o papel 

do Estado para com a educação, entre outros. 

 

 

3 - OBJETIVOS 

 

● Proporcionar a integração entre os cursos de graduação e pós-graduação 

ofertados pelo Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito 

Santo, bem como, a organização e socialização, junto à toda comunidade 

educacional, dos resultados das pesquisas desenvolvidas pelo Programa de 

Pós-Graduação em Educação. 

● Fortalecer a interação com as demandas da comunidade educacional da 

região geopolítica onde se insere o programa. 

●  Estimular às parcerias acadêmicas com agentes educacionais da região. 
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4 - METODOLOGIA 

 

O III Fórum de Educação: “Educação em tempos de pandemia” será realizado de 

23 a 27 de novembro de 2020. Suas atividades deverão acontecer totalmente on-

line1 nos horários de 8h às 12h; 13h às 17h e de 18h às 22h. 

A programação oferecerá conferência de abertura com a presença da professora 

Dra. Joana D’Arc Germano Hollerbac, do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade de Viçosa (PPGE-UFV), comunicações das pesquisas 

dos estudantes do PPGE e espaço de discussão para os Núcleos e Grupos de 

Pesquisa da UFES e outras instituições. Contará com a participação dos docentes 

e discentes do Curso de Pedagogia e da pós-graduação em Educação, podendo se 

estender a toda comunidade educacional e demais Cursos da UFES. A conferência 

terá duração média de duas horas, sendo uma hora e vinte minutos para a 

expositora e quarenta minutos para o debate.  

As mesas de comunicação serão compostas a critério de seus organizadores, 

Cada participante terá o tempo de 10 minutos para exposição de seu trabalho, 

seguido de 10 minutos para arguição e debate, totalizando o 2 horas,  o mesmo 

tempo de duração previsto para a conferência; Ocorrerão nos horários matutino e 

noturno, organizadas conforme planilha disponibilizada pela comissão, respeitando 

a temática e as orientações da coordenação do evento. 

 

 

5 - AVALIAÇÃO 

 

Será feita através de um instrumento, elaborado pela Comissão Organizadora e 

disponibilizada aos participantes no início das atividades do Fórum de Educação 

“Educação em tempos de pandemia” para possibilitar o registro das observações. 

 
1 As plataformas onlines serão escolhidas pelo Colegiado do programa em Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Federal do Espírito Santo em conjunto com a comissão organizadora.  



5 
 

A avaliação por parte dos professores, ficará a critério dos mesmos, visto que esta 

atividade compreende uma disciplina obrigatória do Programa. 

 

 

6 - PARTICIPANTES  

 

O III Fórum de Educação será aberto à participação de toda comunidade 

educacional, dos docentes e discentes do Curso de Pedagogia, da Licenciatura em 

Educação do Campo e da Pós-graduação em Educação e demais Cursos da UFES. 

A limitação da participação dependerá exclusivamente da capacidade da plataforma 

que será utilizada para a realização do evento. 

 

 

7 - INSCRIÇÃO  

As inscrições no evento ocorrerão via Internet no site 

https://www.even3.com.br/forumeducacao2020/ no período de 01 de outubro de 

2020 a 22 de novembro público geral.  No ato da inscrição, o participante deverá 

indicar a atividade que participará: Conferência de Abertura, GT, Reuniões de 

Grupos e Núcleos de pesquisa, bem como sua condição no evento: ouvinte ou 

participante.  

Período para submissão dos trabalhos 01 de outubro de 2020 a 31 de outubro 

de 2020. 

Os participantes, no ato da inscrição deverão anexar dados gerais sobre o trabalho 

apresentado: Título, Resumo, Palavras-chave. 

A listagem com a confirmação dos trabalhos a serem apresentados com dia e 

horário de apresentação ficará disponível no site do evento a partir do dia 16 de 

novembro de 2020. 

A Certificação ocorrerá de forma virtual após o encerramento do evento.    
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8 - DISPOSIÇÕES ESTRUTURAIS DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO 2020 

 

Data/turno Grupos temáticos Professores 

responsáveis 

23/11/2020 

Noturno 

 

 

Conferência de abertura 
1) 

2)  

 

 

24/11/2020 

Matutino 

Educação; Formação de 

Professores; Educação Especial 

e Inclusiva. 

1) 

2)  

Educação; Comunicação e 

Linguagens. 

1) 

2)  

24/11/2020 

Vespertino 

Horário destinado para reuniões 

dos Grupos/Núcleos de Pesquisa 

 

 

 

 

24/11/2020 

Noturno 

Educação; Formação de 

Professores; Educação Especial 

e Inclusiva. 

1) 

2) 

Educação; Comunicação; 

Linguagens e Diversidade. 

1) 

2)  
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25/11/2020 

Matutino 

Educação; Formação de 

Professores; Educação Especial 

e Inclusiva. 

1) 

2) 

Educação; Trabalho e Mundo 

Profissional; História; Cultura e 

Arte. 

1) 

2) 

25/11/2020 

Vespertino 

Horário destinado para reuniões 

dos Grupos/Núcleos de Pesquisa 

 

 

 

25/11/2020 

Noturno 

Educação; Políticas 

Educacionais; Financiamento da 

Educação; Movimentos 

Antidemocráticos e 

Anticientíficos. 

1) 

2) 

Educação; Docência; Currículo e 

Avaliação. 

1) 

2)  

      

 

 

 

26/11/2020 

Educação; Políticas 

Educacionais; Financiamento da 

Educação; Movimentos 

Antidemocráticos e 

Anticientíficos. 

1) 

2)  
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Matutino Educação Básica e suas 

Modalidades: Educação Infantil, 

Educação para jovens e Adultos, 

Educação no Campo, 

Etnoeducação e Educação 

Popular. 

1) 

2)  

26/11/2020 

Vespertino 

Horário destinado para reuniões 

dos Grupos/Núcleos de Pesquisa 

 

 

26/11/2020 

Noturno 

Educação e Outras temáticas; 1) 

2) 

Educação e Outras temáticas; 1) 

2) 

      

27/11/2020 Avaliação comissão organizadora 

 

 

9 - RECURSOS 

 

O Fórum de Educação do PPGE 2020 será totalmente on-line, então dispensa 

gastos com locomoção, alimentação e hospedagem dos professores convidados, 

bem como dispensa a confecção de Cartazes, textos, cronogramas e certificados 

impressos. 

 

Vitória, 23 de agosto de 2020 
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