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XXII SIMPÓSIO DE ESTUDOS E PESQUISAS DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO – FE/UFG 

 

CIÊNCIA E FORMAÇÃO: UTOPIAS E DESENCANTOS 

14 a 18 de Setembro de 2015 

 

RESUMO: 

O XXII Simpósio de Estudos e Pesquisas da Faculdade de Educação da UFG ocorrerá entre os 

dias 14 a 18 de setembro de 2015, em Goiânia – GO e trará nesta edição o tema: “Ciência e 

Formação: Utopias e Desencantos”. A proposta pretende promover debates e análises sobre a 

complexa relação entre a produção do conhecimento científico e a formação humana, marcada 

pelas possibilidades abertas por esta forma de conhecer tanto no que concerne à melhoria 

qualitativa das forças produtivas quanto ao aprofundamento das mazelas e injustiças sociais. 

Essa contradição-tensão permitiu pensar quão importante seria reestabelecer as utopias que nos 

mobilizam para vários caminhos e os muros que nos cercam e indicam o limite de nossos 

horizontes. A formação humana em todas as suas dimensões, incluindo a que se dedica à 

profissionalização do professor e do psicólogo, é síntese dessa contradição. A partir dessa ampla 

e instigante temática, o XXII Simpósio da Faculdade de Educação aspira reunir intelectuais, 

pesquisadores, educadores, estudantes, profissionais de diversas áreas. Os trabalhos serão 

organizados em 4 conferências, para as quais convidamos estudiosos de grande relevância no 

meio acadêmico-científico. Também serão propostas mesas redondas, simpósios-temáticos, 

minicursos, oficinas e programação cultural, atividades por meio das quais será viabilizado o 

intercâmbio de pesquisadores e estudiosos, bem como a presença de outros segmentos sociais 

que contribuem com suas experiências para a sistematização e difusão de novos conhecimentos 

sobre a realidade social. 

 

INTRODUÇAO: 

A Faculdade de Educação da UFG foi criada em 1968 pela Reforma Universitária 

como resultado da transformação dos departamentos que compunham a Faculdade de Filosofia 

Ciências e Letras – FFCL em 4 unidades acadêmicas distintas: Instituto de Ciências Humanas 

e Letras, Instituto de Química e Geociências, Instituto de Ciências Biológicas e Faculdade de 

Educação – FE/UFG. Essa separação física e legal da FFCL não pôs fim ao compromisso com 

a formação humana em sentido amplo e, ao longo de sua história, a FE/UFG tem reafirmado 

esse desafio tanto em suas ações mais pontuais e cotidianas quanto em seu posicionamento 

político expresso ora nas críticas contundentes às ações políticas que diminuem as 

possibilidades do trabalho, ora na sua capacidade de propor alternativas em situações de crise. 
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O conjunto dos professores que compõe o quadro da FE/UFG, desde a sua criação, 

toma como certo que a universidade é um espaço de grande potencial para a produção, 

discussão, aprofundamento, difusão e socialização de conhecimentos, principalmente os 

científicos, que articulados às diferentes práticas sociais, culturais, econômicas, podem vir a 

promover uma reflexão mais crítica acerca do mundo.  Nesse sentido, podemos afirmar que 

esta Faculdade tem compromisso ético, epistemológico e político com a sociedade, efetivado 

por meio do desenvolvimento de um projeto de educação voltado à defesa dos interesses da 

maioria da população. Para isso busca, por meio do seu trabalho específico, consolidar a relação 

entre ensino, pesquisa e extensão. 

A FE/UFG oferece cursos regulares de graduação em Pedagogia e Psicologia e 

disciplinas específicas que compõem o currículo obrigatório das licenciaturas e bacharelados 

de outras unidades acadêmicas da UFG. A unidade também estabelece parcerias com as 

Secretarias Estadual e Municipal de Educação e com o Ministério da Educação para promover 

cursos de graduação voltados aos educadores que já atuam nas redes, mas que não haviam 

cursado o ensino superior. Entre as mais expressivas dessas parcerias podemos indicar o Projeto 

de Formação Docente, realizado no final da década dos anos 1990, cujo objetivo foi o de 

oferecer formação pedagógica a profissionais liberais ou bacharéis que já atuavam como 

professores na Rede Estadual de Ensino. Logo na primeira década do século XXI, a FE/UFG 

promoveu o Curso de Licenciatura em Pedagogia, específico para professores da Rede 

Municipal de Ensino. Em parceria com o PRONERA, entre os anos de 2007 a 2011, se 

responsabilizou pelo Curso de Licenciatura em Educação Básica do Campo: Pedagogia da 

Terra. As três experiências aqui citadas proporcionaram tanto aos estudantes quanto aos 

professores e funcionários da FE/UFG uma experiência formativa relevante, uma vez que 

tivemos, de ambos os lados, a oportunidade de confrontarmos reflexões e práticas distintas e 

exercer, conservadas as nossas limitações, o princípio educativo gramsciano, por meio do qual, 

segundo Del Royo (2006, p.315), “(...) a ação laboriosa e disciplinada articula-se ao 

conhecimento da técnica, da ciência e da vasta cultura humanista. O método e o princípio 

pedagógico fundamentam-se no processo produtivo, coletivo e solidário”.   

É importante ressaltar que essa inquietação, que tem levado a FE/UFG a 

fundamentar suas ações no processo de produção da vida social, é base do Projeto Político 

Pedagógico – PPP - tanto do Curso de Pedagogia quanto do Curso de Psicologia.  
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De acordo com PPP do Curso de Pedagogia (2003), este curso se define a partir de 

uma visão ampla de docência, que prioriza a dignidade da profissão do professor, permeada por 

uma opção política de formação teórica rigorosa e crítica que não reduz a docência à regência. 

Nesse sentido, o Curso de Pedagogia propõe a formação de um profissional habilitado para 

atuar no magistério da Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nas 

disciplinas pedagógicas do Ensino Médio e na Gestão do Trabalho Pedagógico: planejamento, 

execução e na avaliação de sistemas, unidades e projetos educacionais escolares ou não (Cf. 

PPP de Pedagogia). 

De acordo com o seu PPP, o Curso de Psicologia orienta-se para a construção e o 

aprimoramento do conhecimento científico dos processos psicológicos em toda a sua 

abrangência e em suas interfaces com o biológico e o social, mediante a compreensão de suas 

numerosas e variadas abordagens teórico-metodológicas. Orienta-se também para a formação 

profissional em distintos setores e contextos sociais, visando à promoção da qualidade de vida 

dos indivíduos, grupos, organizações e comunidades, o que requer procedimento ético e 

responsável, com discernimento crítico dos processos sociais, culturais e políticos. (Cf. PPP, 

2007). 

O Curso de Psicologia da FE oferece duas modalidades de formação: o psicólogo e 

o professor de Psicologia. Estas duas formações compreendem um núcleo comum, cuja 

finalidade é assegurar uma sólida capacitação básica, orientada para a compreensão da 

Psicologia como campo de conhecimento e de atuação profissional. Na modalidade de 

formação do psicólogo, o curso propõe duas ênfases: Psicologia e Processos Clínicos ou 

Psicologia e Processos Psicossociais. Na licenciatura dedica-se à formação do professor de 

Psicologia que atuará em contextos diversos de ensino em que ocorrem as práticas educativas.  

As considerações até aqui apresentadas apontam para o crescente e constante 

processo de qualificação e consolidação das atividades realizadas na FE/UFG, principalmente 

no que diz respeito à compreensão sobre educação e formação. Nesse sentido, pode-se afirmar 

que a criação do Programa de Pós-graduação em Educação – PPGE, em 1986, e do Programa 

de Pós-graduação em Psicologia – PPGP, em 2014, trouxeram à FE/UFG mais espaços para o 

exercício da crítica, para a radicalização investigativa que possa vir a contribuir com o 

aprofundamento do conhecimento acerca dos fenômenos sociais e a constituição de grupos que, 
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por meio de suas divergências teórico-metodológicas, aquecem os debates sobre o alcance das 

ciências na e para a formação de sujeitos autônomos, conscientes de si e do outro, 

principalmente nesses tempos em que os desencantos subsumem as utopias.  

Pioneiro na Região Centro-Oeste, o PPGE-FE criado em 1986 e deu início ao 

Mestrado em Educação, firmando-se ao longo dos anos como principal formador de mestres 

em Educação dessa região. O curso de doutorado, aprovado pela Capes em 2001, apresenta para 

o PPGE novos desafios e novas possibilidades ao seu aprimoramento, permitindo a expansão 

de suas linhas de investigação, o aprofundamento de sua intervenção no processo de formação 

de quadros para a área, através da proposição de projetos e intercâmbios nacionais e 

internacionais, com novas possibilidades de financiamentos, e, principalmente, de inserção dos 

docentes em âmbito nacional e, mais recentemente, internacional. (Cf. Site PPGE-FE) 

O PPGE foi avaliado pela Capes nos últimos três triênios (2004-2006; 2007-2009; 

2010-2012) com a nota 5. Essa avaliação ratifica o alto nível de desempenho de um programa 

plenamente consolidado, que, em 2014, comemorou seus 28 anos de existência. De outra parte, 

a qualidade da produção do PPGE também pode ser aferida pela avaliação externa dos projetos 

de pesquisa e da produção dos seus docentes. Indicativo disso é o quantitativo de 

financiamentos obtidos no Edital Universal do CNPq, no Edital de Ciências Humanas, nos 

editais da CAPES, nos Editais da FAPEG (Fundação de Pesquisa do Estado de Goiás) e nos 

editais da FUNAPE (Fundação de Apoio à Pesquisa da UFG). Destaca-se ainda o número de 

bolsas de Produtividade em Pesquisa e de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e 

Extensão Inovadora. 

Essa trajetória e seus desenvolvimentos, em especial na produção bibliográfica e na 

destacada atuação dos docentes em esfera nacional, em diversas atividades e representações da 

Área de Educação, revelam um Programa maduro, enraizado no contexto educacional de Goiás 

e do Centro-Oeste, firmando-se, ao mesmo tempo, como um programa de projeção nacional. O 

PPGE atingiu, ao final do último triênio de avaliação (dezembro de 2012), a marca de 419 

dissertações de mestrado e 86 teses de doutorado. Assim, em seus cursos regulares e em projetos 

envolvendo outras IES, o Programa vem sistematicamente formando pesquisadores, docentes 

e gestores para muitas instituições educacionais, destacando-se as IES públicas e privadas da 

Região Centro-Oeste e Norte (UFG, PUCGO, UEG, UNITINS, UFT, UFU, UFMT, UFPA, 
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antigos CEFETs/GO e agora IFGs, UNIEVANGÉLICA, UNIANHANGUERA, entre outras), 

órgãos dos sistemas de ensino (secretarias de educação, conselhos etc.), redes do ensino público 

municipal e estadual e rede privada (diretores, professores, funcionários). Nos últimos anos, 

tem sido crescente o ingresso de doutorandos do Distrito Federal e dos Estados de Minas Gerais, 

Bahia e Rio de Janeiro. 

Vincula-se ainda ao PPGE, a Revista Inter-Ação. Criada em 1975, é hoje, ano em 

que comemora 40 anos, uma publicação quadrimestral da FE/UFG, classificada como 

Qualis/Capes B1 e encontra-se indexada nas seguintes bases: Edubase, Iresie, BBE 

CIBEC/INEP/MEC, IBICT/SEER, Latindex, Doaj, Clase, Ulrich'sPeriodicalsDirectory e EZB 

(ElectronicJournals Library). Com importância reconhecida pela área, a Inter-Ação, tem ampla 

circulação por meio de assinaturas, permutas, doações e vendas e está disponível online, 

recebendo 2010, o Digital ObjectIdentifier (DOI), utilizado para identificar o conteúdo de 

documentos em ambiente digital, mesmo que posteriormente mudem de endereço ou link. 

(Disponível no site www.fe.ufg.br) 

Criado em 2014, o PPGP foi o primeiro curso de Pós-Graduação stricto sensu em 

uma universidade pública no Estado de Goiás.  O programa conta com 

professores/pesquisadores que já atuavam na FE/UFG e com profissionais envolvidos em 

pesquisas nas áreas em que atuam. Pode-se dizer que desde o início havia disposição, de todo 

o grupo, para a produção, dentro da FE/UFG, de um lugar voltado para dar continuidade ao 

projeto de formação de seus quadros. Em 2013, quatro turmas já haviam integralizado o curso 

de graduação em Psicologia. Ressalta-se ainda, que outros espaços de trabalho também 

contribuíram para alicerçar o PPGP, entre os quais, o Centro de Psicologia, espaço de atividades 

de ensino, pesquisa e extensão nas distintas áreas da Psicologia e o Centro de Estudos, Pesquisas 

e Extensão para o Adolescente. Esses centros contam com uma infraestrutura própria que 

possibilita a realização de atividades de pesquisa, extensão e estágio de estudantes de graduação 

e pós-graduação em Psicologia.  A proposta do PPGP é de contribuir para a formação 

continuada de profissionais graduados em psicologia e áreas afins, elevar a qualidade da 

docência e o desenvolvimento de um conhecimento crítico e socialmente referenciado na área 

da Psicologia. 
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Entre as muitas atividades realizadas na e pela FE/UFG que dão suporte e elevam 

a qualidade dos trabalhos do PPGE e do PPGP é indiscutível a importância dos Núcleos de 

Pesquisa:  

NUFOP - Núcleo de Formação de Professores;  

NEPEFE - Núcleo de Estudo e Psicologia em Fenomenologia; 

NUPESE - Núcleo de Pesquisas em Estudos Sociedade, Subjetividade e Educação; 

NEPPEC - Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicologia, Educação e Cultura; 

NEDESC - Núcleo de Estudos, Pesquisas e Documentação: Educação, Sociedade e Cultura; 

NEPIEC - Núcleo de Estudos e Pesquisas da Infância e sua Educação em Diferentes 

Contextos; 

CRISE - Núcleo de Estudos e Pesquisas: Crítica, Insurgência Subjetividade e Emancipação; 

NEADI - Núcleo de Estudos Afrodescendente e Indígena; 

DHUCA – Núcleo de Pesquisa em Educação e Ciências Humanas – Diálogos, Humanidades, 

Ciência e Aprendizagem.  

Nesses núcleos efetivam-se pesquisas e atividades de extensão que contribuem para 

o conhecimento sobre os temas e problemas postos em questão pelas áreas das Ciências 

Humanas e Sociais, resultando uma produção intelectual relevante e mais elaborada sobre os 

atuais dilemas da realidade social. A consolidação desses núcleos permitiu a participação dos 

estudantes de graduação, da pós-graduação, de professores de outras unidades acadêmicas da 

UFG e de outras instituições de ensino superior e da rede básica de ensino nas pesquisas, por 

meio do crescente número de projetos contemplados com PIBIC, PIBID, PROLICEN, PIVIC. 

Desse modo, a FE/UFG tem reafirmado seu compromisso com a socialização dos saberes e com 

a defesa de uma sociedade mais justa por meio de ações de ensino, pesquisa, e extensão.  

Realizado desde 1991 como Semana da Faculdade de Educação, o evento passou a 

denominar-se Simpósio de Estudos e Pesquisas da Faculdade de Educação no ano 2000. Ao 

http://nufop.fe.ufg.br/
http://nepefe.fe.ufg.br/
http://nupese.fe.ufg.br/
http://neppec.fe.ufg.br/
http://nedesc.fe.ufg.br/
http://www.nepiec.com.br/
http://criseufg.wordpress.com/
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longo da sua programação, reúne pesquisadores e estudiosos de diferentes estados brasileiros; 

estudantes e professores da UFG e de outras instituições de ensino superior; professores das 

redes pública e privada. Os debates e as exposições das pesquisas, entre outras atividades, 

promoveram o crescimento do número de participantes, tornando-se um dos maiores eventos 

científicos realizados em Goiás. Seguindo a tendência regional e nacional, desde sua última 

edição em 2013, o Simpósio da FE/UFG é realizado bienalmente.   

JUSTIFICATIVA  

Para compreender as relações possíveis entre ciência e formação humana é 

inconteste admitir que, de várias formas e por caminhos diversos, os fundamentos das ciências, 

das artes, da filosofia, da política e da ética estão cada vez mais sendo questionados. Essa crise 

nos fundamentos da racionalidade científica, que envolve o malogro em realizar um pleno 

controle e domínio da natureza via ciência e da sociedade via política, tornaram-se fontes de 

desencantos e utopias. Nesse sentido, a escolha do tema do Simpósio Ciência e Formação: 

Utopias e Desencantos pretende abrir espaços de discussão acerca dessa contradição-tensão-

paradoxo que se constituiu ao longo do desenvolvimento da razão técnico-científica e de como 

essa tensão repercute no processo de formação humana condicionado pelos limites e 

possibilidades do saber científico. 

Em uma breve reflexão sobre a gênese e o desenvolvimento da razão moderna, é 

possível perceber que ela se alimentou tanto da revolução científica do século XVII, que marca 

a passagem do cosmo finito e fechado dos medievais ao universo matemático infinito e aberto 

dos modernos, como  da descoberta do sujeito pensante cartesiano, que reduz a realidade  à 

condição de representação desse sujeito. Em tal contexto, a ciência emerge sob o signo da 

ruptura: fé x razão, religião x estado, natureza x homem, corpo x mente, ciência x mundo da 

vida. Ainda confiante no poder da razão humana disciplinada pelo método, a ciência alimentou 

o desejo do homem de tudo conhecer e dominar. A ciência, particularmente a física e a 

matemática, procurou manter um diálogo experimental com a natureza sob o lema de que 

conhecer é modificar. Entretanto, como observaram Prigogine e Stengers (2008), o homem do 

século XVII não conseguiu comunicar-se com a natureza senão para descobrir a terrificante 

estupidez desta. Reduzido à condição de máquina, o mundo moderno, recriado e simulado pela 

ciência é um mundo desencantado e manipulável pelo cálculo.  Essa mesma razão, que 

prometeu emancipar o indivíduo para a vida numa sociedade racional, conferindo-lhe pleno 
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controle sobre a natureza e a sociedade, paradoxalmente trai seus próprios ideais 

emancipatórios e se torna manipuladora. A ciência constrói para si um novo mito: o progresso 

infinito, que alimentará muitas utopias baseadas na visão de uma sociedade idílica, justa e 

fraterna. 

O projeto iluminista, que pretendeu romper com a superstição e transformar o 

homem em senhor de si mesmo por meio do conhecimento, forjou uma razão neutra e objetiva, 

encabeçada pela ciência positivista que cria leis objetivando regularizar o desconhecido, 

estabelecendo repetições para ter segurança perante o inusitado e, assim, controlar a natureza 

em suas diversas manifestações. 

Esse triunfalismo cientificista atinge seu apogeu no século XIX mas ainda hoje 

predomina a confiança na capacidade do saber científico-tecnológico em conhecer e controlar 

a natureza, a sociedade e os indivíduos. A modernidade segue tentando desbancar o mito e as 

força ocultas, ou seja, realizar o desencantamento do mundo para que o homem supere o medo 

e a incerteza e garanta o caminho correto e promissor para a humanidade. O esteio dessa 

racionalidade é o projeto de mundo da burguesia, que apresenta a promessa de formação do 

homem livre que, ao transformar, dominar, controlar a realidade, vislumbra para o futuro uma 

vida livre e feliz. 

Horkheimer e Adorno (1985) indicam algumas contradições da relação entre 

ciência e formação. Para eles, o mito já é uma forma de esclarecimento que busca explicar a 

realidade e o esclarecimento regrediu ao mito quando abandonou a potencialidade de reflexão, 

de se transformar em objeto de si mesmo e se traduziu em um mero procedimento de cálculo 

para a conquista de uma finalidade que não é refletida em sua racionalidade. Essa razão é 

funcional e adequada à lógica do capital e vem produzindo a desumanização, a desigualdade e 

a barbárie. Como o homem é natureza histórica, as leis e controles estabelecidos também vão 

para si e para o outro, fazendo-o natureza dominada. Esse movimento revela que ao invés de o 

processo de racionalização da ciência libertar os homens, consolida uma sociedade da 

dominação. 

Ao mesmo tempo, discussões levantadas sobre os limites e possibilidades da razão 

e da própria ciência colocam os pressupostos de uma crítica à racionalidade técnico-cientificista 

que alimentará desencantos e utopias em relação ao projeto civilizatório dirigido pelas ciências. 
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A ideia de uma ciência fundada no postulado da universalidade e onipotência do método é 

questionada, fazendo emergir a necessidade de superar a ideia uma neutralidade do saber 

científico na busca de uma objetividade pura, que teria como correlato um suposto sujeito (o 

observador puro). A potência libertadora da ciência voltou-se contra o homem numa sociedade 

hiper-racionalizada e administrada. Hoje existe uma tendência, entre os cientistas, de 

compreender que as ciências não possuem enunciados totalmente certos, seguros e rigorosos 

para suas investigações. Observam-se atualmente transformações nas ciências, que indicam a 

emergência de novos paradigmas. Em tal contexto, a racionalidade científica, além de abrir mão 

do monopólio da verdade, assume que talvez só possa lidar com aproximações e probabilidades. 

Essa nova racionalidade científica tem questionado radicalmente o paradigma cartesiano-

newtoniano da ordem a partir da ordem. 

A própria ciência pergunta-se acerca do significado, limites, possibilidades de nossa 

faculdade de conhecer. Cada vez mais, seja no desencanto ou na esperança trazida pelas utopias, 

desconfia-se de um observador totalmente desencarnado, capaz de obter uma verdade objetiva. 

Ganha espaço a ideia que um conjunto logicamente coerente de habilidades e competências que 

exigem um longo tempo de aprendizado não é mais uma vantagem no corrente sistema 

produtivo, no qual o conhecimento, transformado em informação, apresenta-se como algo 

ultrapassado muito rapidamente, privilegiando-se a relevância momentânea do assunto. Diante 

desse gigantesco, vasto e misterioso volume de informações que alimentam utopias e 

desencantos, escolas e universidades perdem cada vez mais o direito de decidir sobre as regras 

do “bem viver” e da competência profissional.   

O caráter radicalmente técnico de nossa época pode transformar a universidade em 

uma agência prestadora de serviço, que privilegia uma concepção meramente técnica do mundo 

natural e humano. As contradições se acotovelam em diversas instâncias educacionais. Formar 

o trabalhador-cidadão capaz de discernimento, que estabeleça comunicação efetiva, um homem 

inteiro, esse é o mote. Ao mesmo tempo, a sociedade capitalista se eleva sobre o indivíduo 

exigindo sua adaptação contínua. A solidão e a mutilação da experiência se revelam no choque, 

no fetiche da informação, na ausência da narração, na presença da opinião, que negando o 

autoritarismo com seu relativismo absoluto, também é autoritário, nas marcas externas que 

teimam em ser registradas tentando capturar o momento efêmero que não vive mais na memória 
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involuntária, nos discursos estereotipados e eufóricos que perpetuam a violência e a resolução 

rápida de situações complexas.  

De certo modo, as condições de se inquietar, de imaginar outra realidade que não a 

existente, de fomentar utopias foram obstaculizadas. Criticar a ciência e seu procedimento 

racional predominante, não significa negar a importância do conhecimento científico. O 

descompasso da ciência, do progresso e do capitalismo é demonstrado quando a tecnologia não 

é mais um simples prolongamento da mão humana e não tem contribuído para tornar o homem 

livre do trabalho alienado.  

O que fazer, dentro das limitações impostas, para que a universidade volte a 

constituir-se em uma instância em favor da emancipação humana? O certo é que os discursos 

no campo da educação, as teorias pedagógicas e seus enunciados acerca do papel da escola, dos 

ideais de formação, sobre o sujeito a ser educado, são temas que permanecem ao longo dos anos 

em debate, são temas que abrem espaços para utopias e desencantos.  E nesse sentido, por mais 

paradoxal que possa parecer, o exercício da crítica pode vir a cobrar da sociedade a esperança.  
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4. OBJETIVO GERAL 

Reunir pesquisadores, educadores, estudantes, profissionais de diversas áreas, promovendo e 

ampliando os debates, a comunicação dos estudos e pesquisas sobre variadas matrizes teóricas 

referentes à temática Ciência e Formação: Utopias e Desencantos.  

 4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Proporcionar um espaço de interação entre pesquisadores interessados na produção do 

conhecimento nas áreas da Educação e da Psicologia;  

 Propiciar maior visibilidade às pesquisas dos estudantes e docentes envolvidos nos 

estudos do campo da Educação e da Psicologia; 

 Estabelecer maior integração entre o sistema de ensino das redes: municipal, estadual e 

federal e entre a educação básica e superior. 

4. METODOLOGIA 

4.1. PÚBLICO ALVO 

 

Docentes e discentes da Universidade Federal de Goiás, sobretudo dos cursos de 

graduação em Pedagogia e Psicologia; dos Programas de Pós-Graduação da FE/UFG, bem 

como de outras instituições de ensino de âmbito público e privado do estado de Goiás e do país, 

com destaque para profissionais da Rede Pública Estadual e Municipal da Educação Básica. 

Público Total Esperado da Comunidade Interna da UFG, em número: 1600[400]. 

Público Total Esperado da Comunidade Externa à UFG, em número: 400 [200]. 

 

4.2. GRUPOS DE TRABALHO (GT) 

GT 1 – Cultura e Processos Educacionais (CPE) 

GT 2 – Educação, Trabalho e Movimentos Sociais (ETMS) 

GT 3 – Estado e Política Educacional (EPE) 

GT 4 – Formação e Profissionalização Docente (FPD) 

GT 5 – Fundamentos dos Processos Educativos (FPE) 

GT 6 – Processos Psicossociais (PSO) 

 Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem 

 Psicologia Social 

 Psicologia da Saúde e Hospitalar 
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 Psicologia do Trabalho e Organizacional 

 Psicologia e Educação 

GT 7 – Processos Clínicos e Abordagens de Atendimento (PCA) 

 

4. 3. COMISSÃO ORGANIZADORA E SUBCOMISSÕES 

Estão previstos encontros semanais da Comissão Organizadora.  
 

Coordenação: Profa. Dra. Núbia Ferreira Ribeiro 

Vice-coordenação: Profa. Dra. Mariana Pereira  

Prof. Dr. Adão José Peixoto 

Profa. Dra.Amone Inácia Alves 

Profa. Dra. Carime Rossi Elias 

Profa. Dra. Diane Valdez 

Prof.Dr. Emílio Facas 

Prof. Dr. José Antunes Marques 

Profa. Dra. Juliana de Castro Chaves 

Profa. Dra. Lueli Nogueira Duarte da Silva 

Profa. Dra. Maria Augusta Peixoto Mundim 

Profa. Dra. Mariana Cunha Pereira (vice coordenadora) 

Profa. Dra. NatássiaGarcia Corte Real 

Profa. Dra. Núbia Ferreira Ribeiro (coordenadora) 

Ms. Raimunda Delfino dos Santos 

Profa. Ms. Regiane de Ávila Chagas 

Profa. Dra. Renata Leite Soares 

Profa. Dra. Rita Márcia Magalhães Furtado 

Profa. Dra. Soraya Vieira dos Santos 

Prof. Dr. Wanderley J. Ferreira Júnior 

Prof. Dr. Wanderson Ferreira Alves 

 
Subcomissões 

 
1. Comissão Científica 

 

Tarefas: 
 Elaborar projeto do Simpósio e enviar às agências financiadoras,  

 Criar a identidade visual do evento; 

 Conseguir apoios/patrocínios;  

 Produzir textos para divulgar o Simpósio,  

 Avaliar  trabalhos, relatos e minicursos e realizar a articulação com os pareceristas; 

 Indicar avaliadores externos;  

 Definir a ordem da apresentação dos trabalhos;  

 Indicar os coordenadores das mesas redondas e das comunicações orais;  

 Acompanhar a comunicação estabelecida entre a secretaria e os proponentes dos trabalhos ao responder 

dúvidas, fornecer informações,  

 Estabelecer critérios de avaliação dos trabalhos e emitir pareceres tanto dos trabalhos aprovados como 

dos não aprovados. 
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MEMBROS: Comissão organizadora do XXII Simpósio 

2. Comissão de Logística: 

Tarefas: 

 Escolher e ficar responsável pela organização do local do evento;  

 Observar a adequação do layout; responsabilizar pela sinalização do local, assim como pela presença de 

estacionamento, restaurantes, hotéis, transporte e demais necessidades para o evento;  

 Obter, manter e controlar todos os equipamentos eletrônicos (recursos sonoros, audiovisuais e 

climatizadores) para a realização do evento;  
 Conseguir apoios/patrocínios; 

 

MEMBROS: Emilio, Lueli, Mariana, Amone, José Marques 

3. Comissão de Comunicação, Divulgação e Assessoria de Imprensa: 

Tarefas: 

 Conseguir apoios/patrocínios;  
 Confeccionar os materiais gráficos para o evento;  
 Organizar e alimentar site; 
 Providenciar materiais para participantes;  
 Elaborar o cerimonial para o evento;  
 Selecionar e treinar o mestre de cerimônias;  
 Cuidar da recepção, da identificação das autoridades, do encaminhamento para a primeira fila, assim 

como para a mesa de honra e alimentar o mestre de cerimônias com informações;  
 Cuidar da ordem de precedência na composição da mesa; providenciar as bandeiras, hino nacional e 

demais símbolos;  
 Fazer o registro fotográfico e videográfico do evento; 
 Selecionar as mídias que serão utilizadas para divulgação; alimentar estas mídias, especialmente as 

digitais, com informações relevantes;  
 Propor uma logística de distribuição do material e estratégias de chegar aos públicos;  
 Divulgar o evento nos meios de comunicação da UFG e na imprensa regional, em instituições da 

Educação Básica e da Educação Superior no estado de Goiás e no país, bem como em associações e 

autarquias como: Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação – ANPED, 

Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia – ANPPEP, Associação Nacional 

pela Formação dos Profissionais da Educação – ANFOPE, Conselho Federal de Psicologia - CFP, entre 

outras.  

 Construir um mailing de imprensa;  

 Criar uma agenda de mídia (planejamento da data/conteúdo para envio de release); 

 Elaborar e enviar releases para a imprensa;  

 Efetuar a clipagem do material que for divulgado sobre o evento;  

 Agendar entrevistas em rádios, TVs, site e demais mídias que tenham interesse no público do evento;  

 Fazer a cobertura informacional do evento (em todas as suas fases).  
 

MEMBROS: Maria Augusta, Adão, Amone, Wanderley Jr., Juliana 

4. Comissão de Arte e Cultura 

Tarefas: 

 Definir a programação artística e cultural do evento;  
 Estabelecer contatos com os profissionais convidados para apresentar as atividades; 
 Confeccionar convites; contatar autores, editoras e distribuidoras para o lançamento de livros;  
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 Organizar o coquetel para o lançamento de livros; 
  Providenciar materiais. 

 

MEMBROS: Mariana, Núbia, Regiane, Carime, Amone, Rita Márcia 

5. Secretaria Geral  

Tarefas: 

 Selecionar e contatar monitores;  
 Reservar auditórios e salas para a realização das atividades científicas;  
 Elaborar ofícios, cartas, memorandos, listas, escalas de trabalho;  
 Supervisionar serviços gerais e atender as necessidades das salas de apresentação de comunicações, 

relatos e minicursos;  
 Providenciar o transporte para os convidados; realizar a comunicação com os palestrantes e enviar-lhes 

solicitações burocráticas;  
 Responder às informações dos participantes; acompanhar o funcionamento de subcomissões;  
 Verificar as inscrições, supervisionar os trabalhos gerais relativos aos secretários;  
 Organizar e disponibilizar os certificados do evento.  

 

MEMBROS: Núbia, Regiane, Soraya, José Marques, Emilio.  

6. Comissão de Finanças 

Tarefas: 

 Captar recursos para a efetivação do evento;  
 Realizar levantamento de despesas e custos; pela elaboração de planilhas para apresentar à Comissão 

Organizadora;  
 Abrir conta na FUNAPE,  
 Realizar orçamentos, informações sobre pagamentos;  
 Estabelecer contatos com as fundações;  
 Elaborar,  junto à direção da FE, o Plano de Trabalho do Simpósio;  
 Acompanhar o envio e tramitação do projeto à Capes;  
 Estabelecer contato com empresas e instituições patrocinadoras;  
 Receber e conferir o material enviado pelas empresas prestadoras de serviços;  
 Definir pagamentos junto à direção da Faculdade;  
 Acompanhar o saldo da conta do Simpósio;  
 Emitir recibos e controlar o fluxo do caixa;  
 Acompanhar o pagamento de palestrantes, do pessoal da secretaria e dos prestadores de serviços em 

geral, sobretudo após a concretização do evento.  
 

Membros: Nubia, Wanderson, Lueli, José Marques 

 

5. PROGRAMAÇÃO 

A programação organiza-se em diferentes ações e atividades envolvendo a apresentação de 

conferências, simpósios temáticos, mesas-redondas, minicursos, comunicação de trabalhos 

científicos, pôsteres, atividades culturais e lançamento de livros. Considerando que a Faculdade 

de Educação congrega cursos de Pedagogia e Psicologia, atende as demais licenciaturas 
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oferecidas pela UFG e, ainda, na pós-graduação, possui mestrado e doutorado em educação e 

mestrado em psicologia, espera-se que as atividades no evento expressem estudos e enfoques 

que mantenham relação com as áreas da Educação e de Psicologia. As mesas-redondas e 

minicursos serão ligados a GTs que contemplam as linhas de pesquisas desenvolvidas nos 

programas de pós-graduação da FE. 
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CONFERÊNCIAS 

A conferência de abertura contará com a participação de um convidado de renome 

internacional e deverá reportar ao próprio tema do evento. Além da conferência de abertura, 

ocorrerão três conferências (manhã e noite) na tentativa de atender aos professores e alunos 

dos turnos: matutino, vespertino e noturno da FE.  

Conferência I – CIÊNCIA E FORMAÇÃO – UTOPIAS E DESENCANTOS - Michel 
Lowy 

Conferência II -  

Conferência III - Boaventura Santos 

SIMPÓSIOS TEMÁTICOS (ST) 

Os Simpósios Temáticos são coordenados por dois professores proponentes do trabalho, e 

ocorrerão em três turnos. Para a proposição de um ST, os proponentes devem enviar à 

Comissão Científica uma ementa explicitando a temática a ser debatida. Após a aprovação 

do trabalho pela Comissão Científica, os professores tornam-se coordenadores do referido 

Simpósio Temático e passam a organizar as atividades do mesmo. O ST pode ser composto 

pelas seguintes atividades: apresentação de trabalhos (Comunicações) e  apresentação de 

pôsteres. Os coordenadores são responsáveis pela divulgação das chamadas para a 

inscrição de trabalhos e avaliação dos mesmos nos seus respectivos ST, conforme critérios 

  
Segunda- Feira (14/09) Terça-feira (15/09) 4ª feira – (16/09) Quinta-feira (17/09) Sexta-feira (18/09) 

Manhã 8 a 14 hs – Trabalho 
interno 
 

8h30min 
Conferência de 
abertura 

8h30min-12hs 
Mesa redonda 3 
Trabalho: fronteiras 
epistemológicas 
 

8h30min- 12hs 
Simpósio Temático   
 

8h30min- 
Mesa redonda IV 
 

Tarde 14 as 18 hs -  
Credenciamento 

14 as 18 hs 
 
Simpósios temáticos 

 14 as 18 hs 
Minicurso  

14 as 17 hs 
  
Roda de conversa com 
representantes de 
Movimentos Sociais 
 

14 as 18 hs 
Encerramento do 
Simpósio: 
peça/palestra: “Os 
que ficam” - 
Companhia do Latão 
(SP e RJ) 

Noite 19 30 – 22hs 
Credenciamento 
 

19 30h-22h00min 
Mesa Redonda 1: 
Ciências Humanas e 
gênero: utopias e 
desencantos   
 
Mesa Redonda 2: 
“Servidão voluntária na 
modernidade”.  

19 30h-22h00min 
Simpósios temáticos 
 

 17hs – 19hs - 
Lançamento de livros 
 
19 30h-22h00min 
 
Conferência – II 
 

 

PROGRAMAÇÃO DO XXII SIMPOSIO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
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estabelecidos pela comissão científica do evento. Recomenda-se que cada ST tenha, no 

máximo, 15 trabalhos aprovados. 

Comunicações Orais e Pôsteres 

Devem abordar temas vnculados à temática do ST e obedecer às normas 

estabelecidas pela Comissão Científica.  

 

MESAS REDONDAS 

As mesas redondas ocorrerão em períodos alternados: manhã, tarde e noite. As 

temáticas deverão fazer referencia aos GT já mencionados. 

Mesa Redonda I – Claudia Nogueira e Lais Mourão 

Mesa Redonda II – Rui Braga, Rivalino– UFG, Anita 

Mesa Redonda III – Silvio Gallo, Adriano Correia, Adriana Delbo 

Mesa Redonda IV - ??????? 

 

MINICURSOS 

Os minicursos ocorrerão nos períodos da manhã, tarde e noite. As propostas de minicursos 

serão enviadas de acordo com os Grupos de Trabalho (GT) estabelecidos.  

 

ATIVIDADES ARTÍSTICA E CULTURAL - Lançamento de livros e teatro. 

As atividades artísticas acontecerão durante as aberturas das conferências e no momento 

que antecede o lançamento dos livros. A comissão deverá convidar todos os professores da 

FE, convidados conferencistas e expositores das mesas redondas para lançarem os seus 

livros durante o evento.  A exposição e comercialização das obras ficará sob a 

responsabilidade dos autores.  Os autores compartilharãoum espaço comum, organizado no 

segundo piso do prédio da FE, onde também será servido um coquetel.  

Coquetel 

Negociar com o CEGRAF o patrocínio do coquetel de lançamento dos livros, se não conseguir, 

realizá-lo com a verba obtida com as inscrições. Fazer levantamentos: três orçamentos em 

buffets que ofereçam serviço completo (material, bebidas, comidas e garçons). Pode-se optar 

por comprar comida e bebida e contratar serviço de locação de material, garçom e vinho à 

parte. Essa opção, além de sair bem mais barata, permite escolher entre uma diversidade 

maior de produtos para compor mesas.  

6. INSCRIÇÕES 
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Inscrições de alunos de graduação e professores de Educação Básica – (Valor referente 

a inscrições). Inscrições de alunos de pós-graduação e professores universitários – (Valor 

referente inscrições). 

MODALIDADES E VALORES DAS INSCRIÇÕES COM OU SEM APRESENTAÇÃO 

DE TRABALHOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO  

Após definição do público de interesse e do tema do evento, cabe à comissão organizadora 

sugerir um conjunto de estratégias comunicacionais para chegar a cada um deles e persuadi-los 

a participar efetivamente do evento. Uma das primeiras tarefas nesse momento é a confecção 

de uma IDENTIDADE VISUAL compatível com o temas e as ideias, valores que o mesmo 

suscita. Não podemos esquecer que é através da construção da identidade visual que se 

conquista credibilidade, legitimidade e identidade do evento perante ao seu público. 

INSCRIÇÕES 

Modalidades de inscrição  12/05 até 13/07  14/07 a 15/09 

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 MINICURSOS* 

Descrição Data 

Propostas de Simpósio Temático 12/05/2015 a 31/05/2015 

Propostas de minicursos 01/06/2015 a 15/06/2015 

Comunicação oral e pôster (resumo e trabalho 
completo) 

10/06/2015 a 13/07/2015 

Divulgação dos Simpósios Temáticos aprovados 08/06/2015 

Divulgação dos Minicursos aprovados 22/06/2015 

Divulgação no site do evento dos trabalhos 07/08/2015 

Inscrições dos participantes nos minicursos no site 
do evento 

22/06/2015 até 30/07/2015 

*Normas no site do evento:  Comentado [U1]: Inserir url atualizada 



23 

 

Após definição da identidade visual, cabe definir as estratégias de comunicação que irão 

determinar o tipo de mídia utilizada na divulgação do evento. Pelo caráter do evento, dar-se-á 

ênfase na comunicação dirigida.  Ex: Convites, folder, e-mail marketing, conversa dirigida, 

escolha de um representante de grupos, definição de apoios, parceiros. Está previsto o uso de 

estratégias de comunicação “Massiva”: -Ex: Cartaz, Rádio, TV, Jornal, Outdoor, Site, Mídias 

Sociais etc. 

Escolha dos meios de comunicação/mídias 

Está prevista uma divulgação multimídia do evento, utilizando recursos e ferramentas das 

seguintes mídias: impressas (convites, cartaz, folder, flyer, banners, boletim informativo); orais 

(reuniões, visitas às escolas e unidades da universidade e outros espaço que possamhaver 

público de interesse do evento); Audiovisuais: apresentação de slides,  vídeo para WEB, etc. 

Virtuais: website, mídias sociais (facebook, twitter, flickr), email marketing. A divulgaçãodo 

evento deverá começar via email enviado às instituições de ensino superior tanto federais como 

estaduais e privadas, além de escolas municipais e estaduais. Antes mesmodo material impresso 

ser concluído, está previsto o envio de informes aos coordenadores dos cursos e também para 

a lista de professores da FE, alunos e demais contatos pessoais de cada um dos professores da 

comissão. Quando o material definitivo do evento ficar pronto (cartazes e folders), será 

distribuído dentro da FE e em outras Faculdades e institutos da UFG, na Secretaria Municipal 

de Educação de Goiânia, Anápolis, Senador Canedo e Aparecida de Goiânia. Assim como na 

Secretária Estadual de Educação e em algumas escolas particulares da cidade. 

Cobertura informacional de eventos - Registros textuais, fotográficos e videográficos 

De posse de algumas informações, pautas criadas sobre aspectos dos evento, esta prevista uma 

cobertura informacional do evento  - pode-se começar com o lide(quem, quando, onde, por quê, 

o quê e como). Serão ainda encaminhados releases paraum lista de contatos estratégicos com 

fatos e partes da programação do eventos. O site do evento deverá ser alimentado 

constantemente com essas informações-pautas geradas, o mesmo valendo parablog e mídias 

sociais, nesse sentido, faz-se necessário estabelecer um responsável pela alimentação desses 

canais.  

8. RECURSOS 

8.1. RECURSOS HUMANOS 
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 Monitores, professores e alunos da Graduação e da Pós-graduação dos cursos de 

Psicologia e de Pedagogia; 

 Pessoal que realiza trabalho de secretaria (1 técnico-administrativo); 

 Professores convidados: 6  para as conferências de abertura e 10 para as mesas 

redondas, sendo que 8 serão do estado de Goiás e 8 serão provenientes de outros 

estados; 

 Pessoal responsável pela infraestrutura: instalações, terceiros etc. 

 

8.2. RECURSOS MATERIAIS 

 

Plano de Aplicação de Recursos Financeiros – Projeção para 2015 

 

RECEITA ** (detalhar a fonte da receita e cronograma de desembolso - item 7)   

SALDO DO PROJETO DO ANO DE 2011  5.000,00 

RECEITA TOTAL DO PROJETO   R$0,00 

   

PREVISÃO DE DESPESAS   

OUTROS CUSTEIOS   R$0,00 

Outros Custeios   R$0,00 

   

1 - Diárias (3390.14)                                                                                                                                                                
(total) 

(total)  

          Diárias (colaboradores da UFG)  R$ 0,00 

          Diárias (colaboradores convidados)    

   

2 - Auxílio Financeiro a Estudantes (3390.18)                                                                                                                                                                
(total) 

(total) R$0,00 

          Bolsas a Estudantes (colaboradores da UFG)  R$ 0,00 

   

3 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores (3390.20)                                                                                                                                                                
(total) 

(total) R$ 0,00 

          Bolsas a Pesquisadores (colaboradores da UFG)  R$ 0,00 

   

4 - Material de Consumo (3390.30) (total) R$ 5.000,00 

         Material de Expediente  R$ 1.000,00 

         Material de Laboratório  R$ 0,00 

         Material de Informática  R$ 1.000,00 

         Material de Construção  R$ 0,00 

         Material de Limpeza  R$ 3.000,00 

         Outros (material de construção)  R$0,00 

   

5 - Passagens e Despesas com Locomoção (3390.33) (total)  
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Passagens e Despesas com Locomoção (passagens aéreas dos 
conferencistas e transporte de ônibus dos monitores). 

  

   

6 - Serviços de Terceiros Pessoa Física (3390.36) (total) R$ 8.800,00 

6.1 – Gratificação por Encargo de Curso e Concurso – Pagamento Contracheque (3390.36) R$ 0,00 

         Coordenação  R$ 0,00 

Sub coordenação  R$ 0,00 

         Colaboradores Eventuais (Serviços de Apoio Administrativo, Operacional e Técnico) R$ 8.800,00 

         Colaboradores eventuais Especializados (Professores UFG – Ativo)  R$ 0,00 

         Colaboradores eventuais Especializados (Professores Orientadores UFG – Ativo) R$ 0,00 

6.2 – Colaboradores Eventuais – Externos(3390.36)  R$ 0,00 

         Colaboradores eventuais Especializados (Professores UFG Aposentado e Convidados) R$ 0,00 

         Colaboradores eventuais Especializados (Professores UFG Aposentado – Orientadores) R$ 0,00 

         Colaboradores eventuais Especializados (Professores Convidados – Orientadores) R$ 0,00 

         Outros Colaboradores Eventuais (especificar)   R$ 0,00 

         Encargos s/ Serviços (20% INSS)  R$ 0,00 

6.3 – Monitores e Estagiários – Alunos (3390.36)  R$ 0,00 

          Monitores  R$ 0,00 

         Estagiários  R$ 0,00 

         Seguro p/ Estagiários (1,00%) ao mês  R$ 0,00 

   

7 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (3390.39) (total) R$ 14.880,00 

         Hospedagem e Alimentação   R$ 13.500,00 

         Estagiários (Contratos IEL ou CEE)  R$ 0,00 

         Auxílio-Transporte (R$ 6,00 x por dia efetivamente estagiados (Estagiário Fl. SIAPE) R$ 0,00 

         Auxílio-Transporte (Contratos IEL ou CEE - SitPass SETRANSP)  R$ 0,00 

         Encargos Estagiários (5%)  R$ 0,00 

         Consultorias  R$ 0,00 

         Assinatura de Periódicos/Anuidades  R$ 0,00 

         Confecção de Cartaz p/ Divulgação  R$ 580,00 

         Adequação de espaço (reforma)  R$ 0,00 

         Reprodução de documentos  R$ 500,00 

         Correios  R$ 300,00 

         Outros (inscrições congressos / cursos na área da saúde)  R$ 0,00 

   

8 - Investimento(4490.51 e 4490.52) (total) R$ 7.080,00 

         Obras e Instalações  R$ 0,00 

       Equipamentos e Material Permanente (móveis, máquinas, livros, 
aparelhos, etc) 

 R$7.080,00 

   

9 – Taxas (total) R$ 4.640,00 

         Fundo Institucional (% s/ outros custeios) 3,00% R$ 1.740,00 

         Fundo Local (% s/ outros custeios) Faculdade de Educação 7,00% R$ 0,00 

        Taxa de Administração (% s/ outros custeios + investimentos) – Fundação 
RTVE 

5,00% R$ 2.900,00 

   

TOTAL (RECEITA - PREVISÃO DE DESPESAS  0,00 
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9. DETALHAMENTO DA RECEITA/BUSCAR APOIO: 

Bancos (Banco do Brasil, Banco Itaú, Caixa Econômica). 

Pesquisadores com financiamento; 

CRP – Conselho Regional de Psicologia. 

PROEC – Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. 

PPGE – Programa de Pós-Graduação em Educação. 

SINPRO – Valor referente a inscrições. 

SEE – Secretaria Estadual de Educação – (Valor referente inscrições). 

SME – Secretaria Municipal de Educação de Goiânia – (Valor referente a inscrições,).  

SINTEGO – (Valor referente a inscrições). 

CAPES– Edital PAEP apoio a evento. 

 

10. DETALHAMENTO DE PAGAMENTO À PESSOA-FÍSICA (NOME, CARGA HORÁRIA/TEMPO E 

VALOR). 

10.1 QUADRO DE PESSOAL 

ITEM NOME CARGO 
CARGA HORÁRIA 

VALOR 
2010 2011 2012 

1.   Secretaria executiva 
(40 horas semanais durante os 
meses de setembro e outubro e 
até o dia 15 de novembro) 

  
400 horas 

  
R$ 4.000,00 

2.   Recepcionista 
(40 horas semanais durante os 
meses de setembro e outubro e 
até o dia 15 de novembro) 

 400 horas  R$ 2.800,00 

3.   Apoio de secretaria 
(20 horas semanais durante os 
meses de setembro e outubro e 
até o dia 15 de novembro) 

 200 horas  R$ 1.000,00 

4.   Apoio de secretaria 
(20 horas semanais durante os 
meses de setembro e outubro e 
até o dia 15 de novembro) 

 200 horas  R$ 1.000,00 

 
10.2.RECURSOS SOLICITADOS 

 
Passagens Nacionais (Tarifas promocionais sujeitas a reajustes) 

 

Descrição Quantidade Ida Volta Valor total 

 2 700,00 700,00 1.400,00 

k 2 700,00 700,00 1.400,00 

 2 700,00 700,00 1.400,00 

s 2 700,00 700,00 1.400,00 

 2 700,00 700,00 1.400,00 

 2 300,00 300,00 600,00 

 2 850,00 850,00 1700,00 
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 2 850,00 850,00 1700,00 
TOTAL 16 5.500,00 5.500,00 11.000,00 

 

Quadro: Diárias - recompor 
 

Descrição Quantidade Valor Unitário. Valor total 

José Leon Crochik 2 300,00 600,00 

Ana Maria Bock 2 300,00 600,00 

Antônio J. Severino 2 300,00 600,00 

Luis Carlos de Freitas 2 300,00 600,00 

Marilene Proença 2 300,00 600,00 

Angela Branco 1 300,00 300,00 

Oswaldo Yamamoto 2 300,00 600,00 
Paulo C. Zambroni 2 300,00 600,00 

TOTAL 15 2.400,00 4.500,00 

 

 

10.3. QUADRO SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS GRÁFICOS 

 

Descrição Quantidade Valor Unit. (R$) Valor total 

Certificados 1500 0,50 750,00 

Folders 2000 0,25 500,00 

Bloco de anotações 1300 0,50 650,00 

Banner – 0,80 x 1,20 m 05 50,00 250,00 

Banner – 4,28 x 5,76 m 01 800,00 800,00 

Cartazes 1000 0,50 500,00 

Outdoor 02 500,00 1.000,00 

Anais impressos 1300 5,00 6.500,00 

Publicação de livro (conf. e mesas red.) 1300 10,00 13.000,00 

Publicação de CD – comunicações orais 1300 5,00 6.500,00 

Confecção de pastas 1300 5,00 6.500,00 

Confecção de camisetas para comissão 
organizadora 

100 5,00 500,00 

TOTAL   37.450,00 
 

10.4. QUADRO: SERVIÇOS DE TERCEIROS: INFRAESTRUTURA PARA AS SALAS  

 

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor total 

Locação de data-show 05 540,00 2.700,00 

Locação de computador 05 180,00 900,00 

Locação de TV 05 150,00 750,00 

Locação de vídeo 05 150,00 750,00 

TOTAL   5.100,00 

 

10.5. QUADRO: SERVIÇOS DE TERCEIROS: RECURSOS HUMANOS SEM VÍNCULOS 

INSTITUCIONAIS 
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Descrição Quantidade Valor Unitário Valor total 

Secretaria executiva Unid. 1.500,00 1.500,00 

Serviço de recepção Unid. 2.000,00 2.000,00 

Apoio de secretaria 02 800,00 1.600,00 

Serviço de revisão de texto 200 8,00 1.600,00 

Serviços técnicos em áudio-visual 04 150,00 600,00 

Produção da arte (site, banner, 
folder, capa dos anais, etc.) 

01 2.000,00 2.000,00 

Criação do site com sistemas de 
inscrição de participação, de 
trabalho, de avaliadores, de contato. 

01 2.000,00 2.000,00 

TOTAL   11.300,00 

 

11. RESUMO TOTAL DAS DESPESAS SOLICITADAS 

 

Descrição SOMA 

Passagens Nacionais  

Diárias  12.000,00 

Serviços de Terceiros: serviços gráficos 37.450,00 

Serviços de Terceiros: infra-estrutura para as salas  5.100,00 

Serviços de Terceiros: recursos humanos sem vínculos institucionais 11.300,00 

TOTAL  
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11. CRONOGRAMA DO XXII SIMPÓSIO DE ESTUDOS E PESQUISAS DA FE/UFG 

 

ANO 2015 

ATIVIDADES Fev Mar  Abr Mai  Jun Julh Ago Set  

1. Reuniões para organização do Simpósio.          

2. Elaboração do Projeto.          

3. Submissão do Projeto ao Conselho Diretor, Boletim I e 

Cadastramento no PROEC. 

         

4. Apresentação dos boletins informativos          

5. Envio do Projeto a CAPES.          

6. Produção e aprovação da arte (site, cartaz, folder, 

certificados, pasta, crachá, marcador de livro, etc). 

         

7. Divulgação e comunicação XXI Simpósio FE/UFG, Boletim 

II e Boletim III. 

         

8. Lançamento do site do XXI Simpósio FE/UFG.          

9. Período de inscrição para seleção monitores.          

10. Definição e divulgação do resultado dos monitores 

selecionados. 

         

11. Levantamento das agências financiadoras de evento, 

identificação e mapeamento dos possíveis apoiadores. 

         

12. Reunião com representantes dos sistemas de ensino          

13. Definição e agendamento dos conferencistas e 

convidados para mesas-redondas. 

         

14. Definição e reserva do espaço físico, bem como dos 

recursos necessários (equipamentos, expositores, etc). 

         

15. Elaboração dos Anais Eletrônicos.          

16. Realização do XXI Simpósio FE/UFG.          

17. Reunião de Avaliação do XXI Simpósio FE/UFG.          

18. Elaboração de Relatório Final do XXI Simpósio FE/UFG 

para a(s) agência(s) financiadora(s) e prestação de contas. 

         

19. Apresentação do relatório de avaliação no Conselho 

Diretor da FE/UFG. 
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