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Prezados(as), 

 

É com grande satisfação que o Programa de Pós-Graduação em Educação e a 
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão 
lança o primeiro comunicado sobre a realização do III ENCONTRO DE 
HISTORIA DA EDUCAÇÃO DO CENTRO OESTE – III EHECO, cujo tema é: 
PERSPECTIVAS PARA UM INTERCÂMBIO REGIONAL EM PESQUISA E 
ESCRITA EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO CENTRO OESTE. 
 
 
O evento acontecerá em Catalão – GO, nos dia 19, 20 e 21 de agosto. 
 
A preparação do III EHECO iniciou-se durante o XII Encontro de Pesquisa em 
Educação – ANPEDE Centro Oeste, em Goiânia. Ali fizemos uma primeira 
reunião com as coordenadoras do primeiro (09 a 11 de novembro de 2011 - 
UFMT) e segundo (29 a 31 de outubro de 2013 - UFGD) EHECO, Elizabeth 
Figueiredo de Sá e Alessandra Cristina Furtado, respectivamente. 
Participaram, também, a professora Diane Valdez, UFG-RG e o professor 
Carlos Henrique de Carvalho, UFU, bem como as professoras colegas Ana 
Maria Gonçalves e Aparecida Maria Almeida Barros.  
 



O objetivo daquela primeira reunião foi ouvir a experiência organizativa do 
primeiro e segundo EHECO. 
 
Desde então, estamos nos organizando para startar, a partir de 01-03-2015 o 
movimento de organização oficial do evento, confecção do site, orçamento, 
projetos para serem enviados a Capes e FAPEG, dentre outras ações. 
 
Neste III EHECO, teremos os mesmos GTs das versões dos encontros 
anteriores, quais sejam: 
 
1)Etnias e movimentos sociais  
 
2) Fontes, categorias e métodos de Pesquisa na História da Educação 
 
3)Instituições, culturas e práticas escolares 
 
4) Intelectuais e pensamentos educacionais 
 
5) Formação e profissão docente  
 
 
Este comunicado, portanto, pretende dar início à divulgação e entusiasmar os 
colegas pesquisadores, estudantes e professores da rede pública e privada de 
ensino a participarem do evento. Contamos com a ajuda de todos na 
divulgação do mesmo. 
 
Catalão, 27 de fevereiro de 2015. 
 
WOLNEY HONÓRIO FILHO 
Coordenador Geral 
 
  



PROGRAMAÇÃO 
 

 19-08-2015 20-08-2015 21-08-2015 
MANHA  MINI-CURSOS:8:00-11:30HS 

1)Etnias e movimentos sociais – 
Cristiane Maria Ribeiro – IFGoiano-
Urutaí –  
 
2) Fontes, categorias e métodos de 
Pesquisa na História da Educação – 
Diane Valdez – UFG-Goiânia  
 
3)Instituições, culturas e práticas 
escolares - Carlos Ednei - UNEMAT 
 
4) Intelectuais e pensamentos 
educacionais–Marcia dos Santos 
Ferreira - UFMT 
 
5) formação e profissão docente–
Juliana Pereira de Araújo – UFG-
Catalão  
 
11:30 – 13:30 – ALMOÇO 

8:00 – 9:00hs – Encontro/reunião 
de grupos de pesquisa 
 
9:00 – 11:45 – RODA DE 
CONVERSA: MEMÓRIA E 
EDUCAÇÃO 
 
Coordenadoras: 
Aparecida Maria Almeida Barros 
Elizabeth Madureira Siqueira 

TARDE 15hs 
CREDENCIAMENTO: 
auditório Prof. Paulo 
Bastos Perillo. Campus 
da Regional Catalão – 
UFG. 
 

 
13:30-14:45 – POSTERS 
 
15:00-17:30 – COMUNICAÇÕES 
 
 

14HS – 
MESA REDEONDA: 
MEMÓRIA DOS ENCONTROS 
DE HISTÓRIA DA 
EDUCAÇÃO NO CENTRO 
OESTE: O QUE FIZEMOS E O 
QUE PODEMOS FAZER 
 
Wolney Honório Filho –UFG-RC 
Alessandra Furtado – UFGD 
Elizabeth Figueiredo de Sá – 
UFMT 
 
 
16HS - AVALIAÇÃO 
 
 

NOITE 19:15HS  - 
ABERTURA 
OFICIAL 
19:45hs – apresentação 
cultural 
20:00-22:00 - 
CONFERÊNCIA DE 
ABERTURA: 

PERSPECTIVAS 
PARA UM 

INTERCÂMBIO 
REGIONAL EM 

PESQUISA E 
ESCRITA EM 
HISTÓRIA DA 

EDUCAÇÃO NO 
CENTRO OESTE 

Eurize Caldas 
Pessanha–UFMS 

18hs – HAPPY HOUR.  



 
 
 
 

Envio de trabalhos 
 
O Comitê Científico considerará somente os trabalhos que se pautarem, 
estritamente, pelas normas e formatação indicada pelo evento e pelas 
seguintes condições gerais: 
1. Poderão submeter trabalhos os participantes que realizarão sua inscrição 
com até 5 dias de antecedência da data limite de envio de trabalhos. 
2. A taxa de pagamento da inscrição não será devolvida caso o trabalho não 
seja aceito. 
3. Cada participante poderá submeter e apresentar até 2 trabalhos, assim 
distribuídos: 1 como autor e 1 como co-autor. 
4. Cada trabalho poderá ter, no máximo, três autores e todos deverão realizar 
inscrição no evento para o envio do trabalho. 
5. Os pareceres dos membros do Comitê Científico do evento são conclusivos 
e, como tal, não estão sujeitos a recurso ou revisão. 
Para submissão de trabalho(s), estes deverão atender as orientações 
seguintes: 
 

NORMAS GERAIS PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS 
 
Comunicação 

 
Sua apresentação se dará de forma oral, com tempo de 15 minutos, num 

grupo de até 8 trabalhos, com discussão no final das apresentações. Os 
trabalhos nessa modalidade deverão conter entre 10 e 20 páginas, incluindo-
se as referências e o resumo. Esta modalidade de trabalho deverá relatar 
pesquisas empíricas ou teóricas concluídas.  

 
 

Pôster 
 

Sua apresentação se dará por meio da exposição em painéis em local, 
data e horário a ser estipulado pela organização do evento. Os trabalhos 
completos nesta modalidade deverão conter entre 6 e 8 páginas, excluindo 
referências e resumo. Esta modalidade de trabalho comportará pesquisas 
empíricas ou teóricas concluídas ou em andamento. A apresentação 
gráfica deve ter qualidade estética, com as seguintes especificações: Título, 
autor (es) com e-mail, instituição que representa(m), introdução/justificativa, 
objetivos, marco teórico, metodologia, resultados e referências. Atender às 
medidas estipuladas pela UFG. 

 
Relato de experiência – ensino de História (da educação) 

 



Trabalho cuja apresentação se dá de forma oral, com tempo de 10 
minutos, num grupo de até 8 trabalhos, com discussão no final das 
apresentações. Os trabalhos completos nessa modalidade deverão conter 
entre 08 e 10 páginas, indicando uma reflexão fundamentada sobre a prática, 
excluindo-se as referências e o resumo. Não precisa ser necessariamente um 
trabalho resultante de pesquisa, pode relatar práticas e experiências de 
professores da Educação Básica ou do Ensino Superior.  

 
 
Critérios de normalização e formatação  
 
Instruções gerais: a extensão do arquivo sempre será doc ou docx; não 

pode ultrapassar 2 megas; papel tamanho A4; margem superior e inferior com 
3 cm; margem esquerda e direita com 2,5 cm; fonte: Times New Roman 12 
para o texto. As citações diretas longas com mais de três linhas, deverão ter 
seu parágrafo formatado com espaçamento simples, recuo de 4 cm, justificado, 
sem margem de parágrafo, fonte 10. O trabalho deverá conter os seguintes 
elementos de apresentação: título; autor(es) – instituição (No rodapé: 
formação, e-mail); grupo de Trabalho; agência financiadora; resumo; palavras-
chave. Introdução; desenvolvimento; considerações finais; referências. 

 
Os resumos para os trabalhos nas modalidades: Comunicação e Pôster, 

deverão conter a indicação clara do tema, do objetivo e/ou problema de 
pesquisa, descrição dos principais procedimentos metodológicos, apresentação 
sintética do referencial teórico utilizado para a análise dos dados e 
apresentação dos principais resultados. O texto deverá ter entre 250 a 300 
palavras. 

 
Na modalidade Relato de Experiência, sugere-se que o (s) autor (es) 

explicitem sinteticamente a proposta de trabalho desenvolvida, de forma que o 
leitor consiga, compreender o contexto de realização da prática descrita, 
encaminhamento, dificuldades ocorridas e benefícios para os alunos. 

 
 

Inscrições 
 
Todos devem se inscrever conforme as orientações abaixo, seja com ou sem 
submissão de trabalhos: 

 Fazer o download do formulário de inscrição 
 Fazer o depósito ou transferência bancária e gerar comprovante de 

inscrição 
 A conta bancária é: definir 
 Os valores são: 

  



 
CATEGORIA 01/04 a 15/05 15/05 a 05/06 
GRADUANDOS E 
PROFESSORES DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA 

R$40,00 R$50,00 

PÓS-GRADUANDOS 
(MESTRADO E 
DOUTORADO) 

R$60,00 R$80,00 

DOCENTES DO ENSINO 
SUPERIOR 

R$90,00 R$110,00 

 
 Os inscritos na categoria de estudante e de professor da Escola 

Básica deverão comprovar sua condição, inserindo no momento do 
envio do trabalho o comprovante digitalizado (Formato PDF), referente 
a sua situação acadêmica (Declaração de Matrícula) ou situação 
funcional (prof. Escola Básica). 

 Sistema de envio de trabalhos: EMAIL: inscrever2015eheco@gmail.com 
 A inscrição só será confirmada após o pagamento do boleto. 

 
Portanto, para submissão de trabalhos será necessário anexar:  
 
a) texto conforme instruções acima 
b) Comprovante de pagamento 
c) Comprovante de modalidade (professor da rede; aluno 

graduação) 
d) Formulário de inscrição 


