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ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO  

X WORKSHOP PPGECM - UFPR 2019 E DO Iº ENCONTRO PARANAENSE 

DE PPG EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 

O X Workshop 2019 do Programa de Pós-Graduação em Educação em 

Ciências e em Matemática (PPGECM) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

será realizado nos dias 09 e 10 de dezembro de 2019. O evento contará com duas 

modalidades de participação, sendo:  

 

I) Apresentação de trabalhos  

A modalidade de apresentação de trabalho é aberta apenas aos discentes do 

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e em Matemática da 

Universidade Federal do Paraná, ingressantes no ano de 2019. A apresentação de 

trabalhos, orientados por professores(as) do programa, compreenderá as seguintes 

atividades: elaboração de um resumo expandido e apresentação oral da pesquisa em 

desenvolvimento. Cada discente poderá apresentar um único resumo expandido 

correspondente à sua linha de pesquisa:  

1) Formação de Professores que ensinam Ciências e Matemática; 

2) Alfabetização Científica e Matemática; 

3) Ensino e Aprendizagem de Ciências e Matemática; 

4) História, Sociologia, Filosofia, Educação em Ciências e Matemática; 

5) Tecnologias da Informação e Comunicação no Ensino de Ciências e 

Matemática; 

6) Educação não formal, Artes e Cultura na Educação em Ciências e 

Matemática. 

 

ll) Ouvintes 

Os discentes dos programas parceiros do Programa de Pós-Graduação em 

Educação em Ciências e em Matemática (PPGE; PPGE-TPEN; PPGFCET; 

PROFCIAMB; PPGCTS) podem se inscrever como ouvintes. As inscrições dos 

discentes externos, como ouvintes, serão limitadas a 40 vagas. Os inscritos terão 

acesso a todas as atividades que serão realizadas durante o evento e a certificação 
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pelas horas presenciais de participação, que será realizada somente para os que 

realizaram as inscrições para o evento. 

 

Período para Inscrição 

 

a) Apresentação de trabalhos: 

O Período de inscrição e submissão dos resumos expandidos são de 25 de 

outubro à 15 de novembro de 2019. A Divulgação de horários e local de 

apresentação com a programação acontecerá no dia 02 de dezembro de 2019.  

  

b) Ouvinte 

O Período de inscrição para os ouvintes serão do dia 25 de outubro de 2019 

à 08 de dezembro de 2019. As inscrições devem ser realizadas somente on-line e 

são com vagas limitadas. As inscrições somente serão realizadas pelo preenchimento 

do formulário online disponível no site do programa ou acessando o link: 

http://www.exatas.ufpr.br/portal/ppgecm/workshop/ 

 

Critérios para Inscrição 

 

a) Submissão do trabalho 

 A submissão dos trabalhos será realizada, somente on-line, pelo 

preenchimento do formulário de inscrição disponível na página do programa no link: 

abre.ai/ppgecm.  Os trabalhos submetidos devem seguir o template do evento, 

disponibilizado para download na página do programa.  

As avaliações do resumo ocorrerão, no período de 16 de novembro à 25 de 

novembro. A última versão que constará no caderno de resumos, é de inteira 

responsabilidade dos(as) autores(as) e, deverá ser submetida até o dia 30 de 

novembro.  

 

Atenção: Verifiquem a versão final do trabalho antes de submeter, pois uma vez 

submetido não haverá alteração.  

 

http://www.exatas.ufpr.br/portal/ppgecm/workshop/
http://www.abre.ai/ppgecm
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b) Estrutura do resumo 

 Título; 

 Identificação; 

 Resumo; 

 Palavras-chave; 

 Introdução; 

 Fundamentação Teórica; 

 Metodologia; 

 Considerações finais; 

 Referências, conforme as normas ABNT vigentes. 

  

 Certificação 

 

 Os certificados serão emitidos pelo sistema em até 45 dias após o encerramento do 

evento.  

 Os certificados de apresentação de trabalhos serão disponibilizados para o 

apresentador e orientador em formato digital.  

 Os certificados de ouvintes serão emitidos por horas efetivas de participação no 

evento, também em formato digital e podem ser encontrados na página do evento 

após o período descrito.  

 

 

 

Qualquer dúvida ou para mais informações acesse: 

http://www.prppg.ufpr.br/site/ppge/ 

 

 

http://www.prppg.ufpr.br/site/ppge/

