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Dados do projeto e do proponente

Título do Projeto: XVIII SIMPÓSIO DE ESTUDOS E PESQUISAS DA
FACULDADE DE EDUCAÇÃO/UFG
Tema: Formação, cultura e subjetividade
Data do Simpósio: 19 a 22 de agosto de 2009
Coordenadora do Projeto: Edna Mendonça Oliveira de Queiroz
Instituição Promotora: Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás

1. Identificação e Histórico do evento:

A Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás tem se consolidado
como uma instituição de referência na formação de professores e pesquisadores na
Região Centro-Oeste. Criada em 1962, a FE/UFG conta atualmente com os cursos de
graduação de Pedagogia1 e Psicologia, este último oferecido a partir do ano de 2006. É
também responsável por várias disciplinas em outros cursos da UFG, entre elas as
disciplinas pedagógicas nas licenciaturas, além de outras em cursos de bacharelado.
Na pós-graduação stricto senso, a Faculdade possui cursos de Mestrado e
Doutorado em Educação, criados, respectivamente, em 1985 e 2000, formando
pesquisadores e docentes para o ensino superior2. Além dessas atividades, desenvolve
projetos de pesquisa e extensão que envolve professores das redes pública e privada de
ensino que buscam dar continuidade a sua formação.
O Simpósio de Estudos e Pesquisas consiste em um dos eventos desenvolvidos
pela Faculdade de Educação com o objetivo de possibilitar a socialização da produção
acadêmica da instituição e o intercâmbio de pesquisadores da área. Esse evento teve
inicio em 1991, quando foi realizada a primeira Semana da Faculdade de Educação da
UFG, com o objetivo de promover espaços de discussões, debates e trocas de
experiências de temáticas ligadas à educação.
O evento promovido pela FE/UFG ocorreu anualmente até o ano de 2000,
quando foi transformado em Simpósio de Estudos e Pesquisas. A partir de ininterruptas
1

Desde fevereiro de 2007, a FE/UFG vem oferecendo duas turmas do curso de
Pedagogia em Convênio com o PRONERA/MEC e a Via Campesina,
2
Na avaliação Trienal (2004-2006) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes) do Ministério da Educação (MEC), o Programa de Pós-Graduação em
Educação da FE/UFG recebeu a nota cinco.
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edições anuais, o Simpósio, antes limitado ao município de Goiânia, ganhou dimensão
regional e hoje se constitui um evento de âmbito nacional. Nessa edição o Simpósio
contará com a presença de conferencistas reconhecidos dos estados de São Paulo, Rio
de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Distrito Federal e outras regiões do Brasil. Da mesma
forma há participação garantida de pesquisadores e estudantes dos outros estados da
Região Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sudeste e Sul.
A média de participantes amplia-se a cada evento. Nos três últimos anos foi de
1300 inscritos. O público é composto por pesquisadores, alunos de graduação e pósgraduação, profissionais das redes municipais, estaduais e privadas, docentes de
Instituições de Ensino Superior públicas e privadas, entre outros.
A partir do ano de 2006, com a implantação do curso de graduação em
Psicologia na FE/UFG, o Simpósio ganhou uma maior dimensão abarcando debates
referentes à psicologia. Deste modo, o Simpósio consolida-se como um espaço efetivo e
abrangente de apresentação e discussão de estudos e pesquisas na área das Ciências
Humanas e Sociais.
A XVIII edição do Simpósio de Estudos e Pesquisas da Faculdade de Educação
da Universidade Federal de Goiás procura dar seqüência aos eventos anteriores, tendo
como principal referência a divulgação, integração e discussão da produção acadêmica
na área de educação e psicologia. Dessa forma, entre os dias 19 a 22 de agosto de 2009
a FE/UFG promoverá o XVIII Simpósio de Estudos e Pesquisas.
O XVIII Simpósio da FE/UFG propõe para reflexão e debate o tema Formação,
cultura e subjetividade. Trata-se de discutir os processos formativos constitutivos do
sujeito no âmbito das mudanças que marcam a sociedade atual, impulsionadas pelas
novas configurações da sociedade do capital, consubstanciadas pelas transformações no
campo da ciência e da tecnologia, expressando formas de compreensão diferenciadas no
campo das ciências humanas e sociais.
Na perspectiva de compreender o homem como sujeito que produz sua vida na
relação com os outros homens produzindo cultura, entende-se que os processos
mediadores originados nas determinações sociais, promovem a internalização dos
modos de pensar e de agir, valendo-se dos valores, normas e regras consolidados pela
cultura. Assim, a constituição do humano implica entendê-lo sempre como referente ao
outro, em um processo permanente e contraditório de objetivação na realidade em que
vive, configurando as relações de reciprocidade como fundamento da sociabilidade
humana.
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Esses processos são históricos, transformam-se e são transformados,
conformam-se mediante arranjos e rearranjos que constituem e se implicam
reciprocamente. Isso faz com que sejam possíveis novos arranjos na articulação desses
processos na constituição dos sujeitos. Esse tem sido um objeto caro às ciências
humanas e sociais que se debruçam sobre essas transformações para apreendê-las em
suas implicações sociais, subjetivas, históricas, culturais, políticas e educacionais.
Assim, propõe-se neste simpósio a discussão das relações entre formação,
cultura e subjetividade como expressão de um complexo conjunto de mediações
implicadas no campo da educação e da psicologia. Para tanto, pretende-se tematizar as
tensões e contradições constitutivas e constituintes

dessas relações, objetivando

apreender a emergência dos processos que têm produzido a subordinação do sujeito aos
padrões culturais hegemônicos e as possibilidades de uma formação crítica aos
processos sociais vigentes.

2 OBJETIVOS DO XVIII SIMPÓSIO
 Provocar discussões e analisar as relações entre formação, cultura e
subjetividade;
 Debater e refletir, com docentes e discentes da graduação e pós-graduação da
área das Ciências Humanas e Sociais e profissionais da educação básica, as
transformações em curso na sociedade contemporânea;
 Possibilitar o intercâmbio entre pesquisadores e a problematização de questões
teóricas, epistemológicas, metodológicas e práticas que promovam uma reflexão
dos fenômenos e processos formativos históricos e socialmente construídos.

3. COMISSÃO ORGANIZADORA
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Maria de Fátima Teixeira Barreto



Virgínia Sales Gebrim



Wanderson Ferreira Alves

4. PÚBLICO ALVO DO XVIII SIMPÓSIO DA FE/UFG
 Professores e alunos de graduação e pós-graduação da Faculdade de
Educação, das áreas de Ciências Humanas e Sociais e demais cursos da
UFG;
 Professores e alunos de graduação e pós-graduação de instituições de ensino
superior públicas e privadas do país;
 Professores e profissionais das redes públicas e privadas de ensino do país.

5. ESTRUTURA E METODOLOGIA

As atividades do XVIII Simpósio serão organizadas em: conferências, mesas
redondas, sessões de comunicação, painéis, relatos de experiências, minicursos,
atividades culturais e avaliação. As atividades acontecerão nos períodos matutino,
vespertino e noturno.

a) Conferências
Serão realizadas duas conferências, uma de abertura e outra de encerramento,
abordando aspectos mais gerais da temática central: Formação, cultura e subjetividade
nos turnos matutino e noturno.
A conferência de abertura do evento, cujo tema será A constituição do sujeito na
contemporaneidade, será proferida pelo Prof. Dr. José Leon Crochik, Professor Titular
do Instituto de Psicologia da USP. Atua na graduação e na pós-graduação no
Departamento da Psicologia da Aprendizagem, do Desenvolvimento e da Personalidade,
sendo ainda bolsista de produtividade em pesquisa do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O encerramento do Simpósio conta com a
presença da Profa. Dra. Acácia Zeneida Kuenzer, professora sênior da Universidade
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Federal do Paraná, com reconhecimento nacional no campo da educação, que proferirá a
conferência O ensino escolar hoje: a subjetividade do professor.

b) Mesas redondas
Serão realizadas duas mesas redondas, uma no período matutino e outra no
noturno. As mesas abordarão discussões e análises de temáticas diversificadas e mais
específicas quanto a temática do Simpósio. Importante ressaltar que nessa edição a
comissão organizadora do Simpósio optou por incluir temáticas que dizem respeito ao
tema amplo e também específico da área da educação e psicologia.

c) Eixos temáticos: As comunicações, relatos de experiências e mini-cursos deverão
atender aos eixos temáticos propostos pelo Simpósio. Nesse ano, atendendo a
solicitação de docentes e discentes, a comissão incluiu mais três eixos que contemplam
a especificidade do curso de psicologia. Desta forma serão sete eixos:

1. Educação, trabalho e movimentos sociais;
2. Cultura e processos educacionais;
3. Estado e políticas educacionais;
4. Formação e profissionalização docente;
5. Psicologia e processos psicossociais;
6. Psicologia e processos clínicos;
7. Processos psicológicos básicos.

c) Sessões de comunicação e painel
Serão realizadas 108 sessões de comunicação e de painéis de projetos de
pesquisa, pesquisas concluídas e em andamento. O resumo da pesquisa deverá estar
incluído em um dos sete eixos temáticos. Tais atividades envolverão pesquisadores,
alunos bolsistas de iniciação científica, e da pós-graduação. Será constituído um comitê
cientifico formado por professores mestres e doutores da FE/UFG para a análise e
apreciação dos trabalhos inscritos no simpósio.

d) Relatos de experiência
Serão realizadas 108, em duas sessões (de uma hora cada), relatos de experiência
que contemplarão projetos de extensão, práticas pedagógicas e de gestão escolar. Os
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relatos de experiência atendem às solicitações de participação dos professores das redes
pública e privada e possibilitam um espaço privilegiado para a divulgação e discussão
de experiências que estão sendo desenvolvidas nas escolas brasileiras.

e) Minicursos
Serão realizados 18 minicursos temáticos oferecidos por professores e
pesquisadores da Faculdade de Educação, de outras unidades da UFG, de outras IES e
professores das redes públicas de ensino, de forma a possibilitar o aprofundamento
sobre questões de interesse dos participantes. Importante ressaltar que os mini-cursos
serão oferecidos tendo como referencia os eixos temáticos do XVIII Simpósio.

f) Atividades culturais
Serão organizadas pelos integrantes da subcomissão Cultura, divulgação e
publicação e acontecerão durante todo o evento.

5.1 Lançamento de livros
Durante o XVIII Simpósio será organizado o momento de lançamento de livros,
reunindo as publicações dos professores da FE/UFG e demais convidados. Esse
momento acontecerá no período noturno da 6ª feira.

5.2 Publicações
As comunicações e mini-cursos serão publicadas na forma de resumos nos anais
juntamente com a programação do evento. Os trabalhos completos das comunicações
orais serão publicados em CD e os textos de conferências e mesas redondas merecerão
publicação no formato livro.
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6 CONFERÊNCIAS E MESAS REDONDAS
6.1 Conferências
Conferência de abertura
Tema: A constituição do sujeito na contemporaneidade
Prof.Dr. José Leon Crochik (USP)

Conferência de encerramento
O ensino escolar hoje: a subjetividade do professor
Profa.Dra. Acacia Zeneida Kuenzer (UFPR)
6.2 Mesas redondas simultâneas

Mesa redonda I
Tema: A universidade hoje:as condições de trabalho e os sentidos da formação humana
Prof. Dr. Ildeu Moreira Coelho (UFG)
Prof. Dr. Roberto Leher (UFRJ)
Tema: Saúde mental e trabalho
Prof. Dr. Wanderley Codo (UnB)
Prof. Dr. Milton Athayde (UERJ)

Mesa redonda II
Tema: Novas tecnologias e educação
Prof. Dra. Maria L. Belloni (UFSC)
Prof. Dr. Laymert Garcia dos Santos (UNICAMP)
Tema: Formação e exercício profissional no campo da Psicologia
Prof. Dr. Marcos Loureiro (UFG)
Prof. Dr. João Leite Ferreira Neto (PUC-MG)
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7. PROGRAMAÇÃO
PROGRAMAÇÃO DO XVIII SIMPÓSIO DA FE
19 a 22/08/2009
Período

19/08/09

20/08/09

21/08/09

22/08/09

4ª feira

5ª feira
Mesas redondas
simultâneas
A universidade hoje: as
condições de trabalho
e os sentidos da
formação humana
Prof. Dr. Ildeu Moreira
Coelho (UFG)
Prof. Dr. Roberto
Leher (UFRJ)

6ª feira

sábado

8h
às
11h

Comunicações

(120)
Saúde mental e
trabalho
Prof. Dr. Wanderley
Codo (UnB)
Prof. Dr. Milton
Athayde (UERJ)
Relato de
experiências
(120)

11h
às
12h

Intervalo
13h
às
18h

19h
às
20h

Credenciamento

Minicursos
(20)
Intervalo

Minicursos

Apresentação
cultural

Relato de
experiências

Lançamento de
livros

Abertura Oficial

Mesas redondas

Apresentação

Reunião
aberta de
avaliação do
Simpósio
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20h
às
22h

Conferência de
Abertura
A constituição do
sujeito na
contemporaneidade
Prof.Dr. José Leon
Crochik (USP)

simultâneas
Novas tecnologias e
educação
Prof. Dra. Maria L.
Belloni (UFSC)
Prof. Dr. Laymert
Garcia dos Santos
(UNICAMP)
Formação e exercício
profissional no campo
da Psicologia
Prof. Dr. Marcos
Loureiro (UFG)
Prof. Dr. João Leite
Ferreira Neto (PUCMG)
(confirmados)

cultural
Conferência de
encerramento
O ensino escolar
hoje: a
subjetividade do
professor
Profa.Dra. Acacia
Zeneida Kuenzer
(UFPR)
(confirmado)

8 CRONOGRAMA

2009
Atividades

3

4 5

Elaboração do Projeto do XVII Simpósio FE/UFG

x

x

Reuniões de preparação do XVII Simpósio FE/UFG

x

x x

Produção e aprovação da arte (site, cartaz, folder,
certificados, pasta, crachá, marcador de livro etc)
Divulgação e comunicação XVII Simpósio FE/UFG
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8

x

x

x

x

x
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x x
x

Lançamento do site do XVII Simpósio FE/UFG

x

Levantamento das agências financiadoras de evento

x

Identificação e mapeamento dos possíveis apoiadores

x

Reunião com representantes dos sistemas de ensino

x

Definição e agendamento dos conferencistas e
convidados para mesas-redondas
Definição e reserva do espaço físico
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x

x x
x

Reunião de Avaliação XVII Simpósio FE/UFG

x

Elaboração do Relatório XVII Simpósio FE/UFG para
as agências financiadoras
Prestação de contas

x

Apresentação do relatório de avaliação no Conselho
Diretor da FE/UFG

x

9. APOIO FINANCEIRO

x
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O Simpósio tem contado com a contribuição esporádica de diferentes
instituições que colaboraram para a sua execução, dentre as quais as mais presentes nos
últimos anos foram: Banco do Brasil, Secretaria de Educação do Estado de Goiás e
Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. A comissão organizadora do Simpósio
enviará para estas e a outras instituições pedidos de apoio para a realização do evento de
2009. Entretanto, a solicitação de apoio financeiro não garante o recebimento de
recursos e a dependência exclusiva desses apoios inviabiliza a organização e
planejamento prévio do evento.
Uma outra fonte de financiamento tem sido a inscrição paga pelos participantes
que em 2008 foi de R$ 35,00 para não-estudantes e R$ 30,00 para estudantes. Os
valores das inscrições do evento de 2009 serão de R$ 30,00 (estudantes); R$ 40,00
(docentes das redes públicas) e R$ 50% (docentes do ensino superior).
Convém ressaltar que as inscrições, o espaço físico da universidade, (salas de
aula, auditórios), alguns recursos audiovisuais e apoio administrativo (funcionários,
professores e monitores), constituirão parte da contrapartida financeira da FE/UFG para
o XVIII Simpósio.

10 RECURSOS SOLICITADOS
Virginia precisa fazer um levantamento dos gastos
Quadro 1: Passagens Nacionais (Tarifas promocionais sujeitas a reajustes)
Descrição
Quantidade
Valor Unit.
Rio de Janeiro – Goiânia – Rio de Janeiro
01
634,04
São Paulo – Goiânia – São Paulo
03
633,04
Belo Horizonte – Goiânia – Belo
01
1.170,04
Horizonte
Campinas – Goiânia – Campinas
03
1.133,04
Porto Alegre – Goiânia – Porto Alegre
01
1.354,04
Curitiba – Goiânia – Curitiba
01
1.134,04
Vitória – Goiânia – Vitória
01
1.574,04
Ribeirão Preto – Goiânia – Ribeirão Preto
01
1.119,34
TOTAL

Quadro 2: Diárias
Descrição
Carlos Roberto Jamil Cury – UFMG

Quantidade
02

Valor Unit.
187,83

Valor total
634,04
1.899,12
1.170,04
3.399,12
1.354,04
1.134,04
1.574,04
1.119,34
12.283,78

Valor total
375,66
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Maria Helena Souza Patto – USP
Domingos Leite – UFTPR
Edna Castro de Oliveira – UFES
Ana Mae Barbosa – ECA – USP
Soraia Freitas – UFSM
Luciana Pacheco Marques – UFJF
José Marcelino de Rezende Pinto – USP
Ribeirão Preto
Roberta Azzi – UNICAMP
Angela Solico – UNICAMP
Gonzalo Adrian Rojas – UNICAMP
Bruno Bontempi Júnior – PUC/SP

02
02
02
02
02
02
02

187,83
187,83
187,83
187,83
187,83
187,83
187,83

375,66
375,66
375,66
375,66
375,66
375,66
375,66

02
02
02
02

187,83
187,83
187,83
187,83

375,66
375,66
375,66
375,66

TOTAL

4.507,92

Quadro 3: Serviços de Terceiros: serviços gráficos
Descrição
Quantidade
Certificados
Folders
Bloco de anotações
Banner – 0,80 x 1,20 m
Banner – 4,28 x 5,76 m
Cartazes
Outdoor
Anais impressos
Publicação de livro (conf. e mesas red.)
Publicação de CD – comunicações
orais
Confecção de pastas
Confecção de camisetas para comissão
organizadora
TOTAL

1500
2000
1300
05
01
1000
02
1300
1300
1300
1300
100

Valor Unit.
(R$)
0,50
0,25
0,50
50,00
800,00
0,50
500,00
5,00
10,00
5,00
5,00
5,00

Quadro 4: Serviços de Terceiros: infra-estrutura para as salas
Descrição
Quantidade
Valor Unit.
Locação de data-show
05
540,00
Locação de computador
05
180,00
Locação de TV
05
150,00
Locação de vídeo
05
150,00
TOTAL

Valor total
750,00
500,00
650,00
250,00
800,00
500,00
1.000,00
6.500,00
13.000,00
6.500,00
6.500,00
500,00
37.450,00

Valor total
2.700,00
900,00
750,00
750,00
5.100,00

Quadro 5: Serviços de Terceiros: recursos humanos sem vínculos institucionais
Descrição
Quantidade
Valor Unit.
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
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Serviço de revisão de texto
Serviços técnicos em áudio-visual
Produção da arte (site, banner,
folder, capa dos anais, etc.)
Criação do site com sistemas de
inscrição de participação, de
trabalho, de avaliadores, de contato.
TOTAL

200
04
01

8,00
150,00
2.000,00

1.600,00
600,00
2.000,00

01

2.000,00

2.000,00

11.300,00

RESUMO TOTAL DAS DESPESAS SOLICITADAS
Descrição
Passagens Nacionais
Diárias
Serviços de Terceiros: serviços gráficos
Serviços de Terceiros: infra-estrutura para as salas

SOMA
12.283,78
4.507,92
37.450,00
5.100,00

Serviços de Terceiros: recursos humanos sem vínculos institucionais

11.300,00

TOTAL

70.641,70

Comissão do XVII Simpósio de Estudos e Pesquisas
da Faculdade de Educação da Universidade Federal
de Goiás.

