
PRIMEIRA CIRCULAR

APRESENTAÇÃO DO EVENTO

O XIII Workshop é um evento do Programa de Pós-graduação em Educação em

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

anualmente, que tem como objetivos; promover encontros e debates sobre as pesquisas

desenvolvidas pelos mestrandos e doutorandos ingressantes no Programa; fomentar parcerias

entre os pesquisadores; aprimorar o processo formativo da comunidade interna; e avaliar e

prospectar as ações do Programa.

Nesta edição o evento tem como tema: “A pesquisa científica na atualidade:

desafios e perspectivas”, buscando discutir caminhos e percursos presentes na Educação em

Ciências e em Matemática, num sentido plural e dialógico.

DATA E FORMATO DE REALIZAÇÃO
O XIII Workshop do PPGECM/UFPR será realizado de 22 a 24 de março de 2023, em

formato presencial, entretanto, ocorrerá algumas apresentações orais e minicursos de forma online,

favorecendo o câmbio de conhecimento entre os participantes. As inscrições são gratuitas e abertas

para a comunidade interna e externa ao PPGECM/UFPR.

O evento contará com palestras, mesas-redondas, rodas de conversa, minicursos, atividades

culturais e sessões de comunicação oral dos trabalhos das pós-graduandas e dos pós-graduandos do

PPGECM/UFPR.

SUBMISSÃO DE TRABALHOS

A inscrição e submissão dos trabalhos para avaliação ocorrerão a partir do dia 21 de

novembro de 2022 até 20 de dezembro de 2022. O trabalho deverá ser submetido, no

formato de resumo expandido, somente por mestrandos/as ingressantes em 2022 e

doutorandos/as da turma 2021 do PPGECM/UFPR, que deverão ser, necessariamente, quem

apresentará o trabalho. Os participantes externos, nesta edição do evento, não poderão

submeter trabalhos. Cada autor poderá submeter apenas um trabalho no site

https://eventos.ufpr.br/ppgecm/13ppgcem

Nesta edição a submissão de trabalhos se dará por meio do Portal da Biblioteca Digital

de Eventos Científicos da UFPR, sendo de inteira responsabilidade dos autores a realização
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do cadastro no sistema, bem como o envio do trabalho. A submissão para avaliação deverá

estar de acordo com Template de submissão e não poderá constar dados que identifiquem os

autores. O primeiro autor (que será também o apresentador do trabalho) deve realizar sua

inscrição e submeter o trabalho em nome dos demais coautores, se houver, que deverão estar

inscritos no evento. O envio de trabalhos não é obrigatório, entretanto, destaca-se a sua

relevância para a solicitação e validação de créditos em atividades complementares junto ao

PPGECM/UFPR, seja na apresentação de trabalho e/ou publicação do resumo expandido nas

atas do evento. Da mesma forma, a apresentação de trabalho visa o compartilhamento de

conhecimentos entre professores, estudantes e pesquisadores, a fim de contribuir com o

campo da pesquisa em Educação em Ciências e em Matemática.

Após a devolutiva da avaliação dos trabalhos, os autores devem, obrigatoriamente,

enviar a versão final do trabalho, acrescentando o nome completo dos autores e dados

institucionais, do período de 03 de fevereiro de 2023 até 10 de fevereiro de 2023, de acordo

com o Template disponível no site do evento. A apresentação do trabalho e a publicação do

trabalho nas atas do evento estão condicionadas ao envio da versão final do texto.

O Template do Resumo Expandido pode ser acessado pelo link:

https://ufprbr0-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/eventoppgecm_ufpr_br/EYhbuNwbZ2ZCn

PRK0-otBvUBE5VTbHOCpcrUvytyBQFyqw?e=c0L3LL

FORMATO DE APRESENTAÇÃO

A apresentação dos trabalhos se dará de forma oral, presencial e, em alguns casos

online, estando disponíveis no site do evento o link do Template da apresentação. Cada

apresentador terá um tempo de 15 minutos para socializar sua pesquisa, tendo 30 minutos

para diálogos e contribuições por parte dos professores que apreciarão o trabalho.

AVALIAÇÃO

O período de avaliação dos trabalhos ocorrerá de 16 de janeiro de 2023 até 02 de

fevereiro de 2023. A avaliação dos trabalhos submetidos pelos/as mestrandos/as ingressantes

no ano de 2022 será realizada pelos/as doutorandos/as do PPGECM. Já a avaliação dos

trabalhos submetidos pelos/as doutorandos/as ingressantes no ano de 2021 deverá ser feita por

professores e pesquisadores. Vale salientar que o parecer corresponde a avaliação apenas
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quanto à forma e estrutura do resumo, devendo os avaliadores sinalizarem incoerências com

as normas do Template e questões ortográficas.

DATAS IMPORTANTES

ATIVIDADES DATAS
INSCRIÇÕES PARA PARTICIPANTES 21 DE NOVEMBRO DE 2022 A 20 DE

MARÇO DE 2023
INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO DE
TRABALHOS (APENAS PARA

MESTRANDAS/OS 2022 E
DOUTORANDAS/OS 2021 DO

PPGECM/UFPR)

21 DE NOVEMBRO DE 2022 A 20 DE
DEZEMBRO DE 2022

REVISÃO DOS TRABALHOS 16 DE JANEIRO DE 2023 A 02 DE
FEVEREIRO DE 2023

SUBMISSÃO DA VERSÃO FINAL 06 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023

MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO

Para mais informações acompanhe o site: https://eventos.ufpr.br/ppgecm/13ppgcem

Caso surjam eventuais dúvidas, estas podem ser sanadas através do e-mail:

eventoppgecm@ufpr.br

Na segunda circular informaremos a programação preliminar do evento, com o nome

das palestras, minicursos e demais atividades do XIII Workshop do PPGECM.
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