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PESQUISA NA UNIVERSIDADE PÚBLICA:  

DESAFIOS DA PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

A pesquisa em nível de pós-graduação na universidade pública tem passado, hoje, 

por inúmeros desafios. O cenário atual do país revela o desenvolvimento e o agravamento 

das contradições que tensionam a existência e o papel da universidade como instituição 

social e pública.  
Não obstante, a dinâmica dos processos político-econômicos em curso no país 

impõe ao conjunto da sociedade a retirada de direitos e garantias fundamentais, caros para 

o estabelecimento de relações democráticas.  
Por seu turno, à universidade pública tem sido imposta uma lógica empresarial 

que impacta o projeto de universidade, coloca em risco as condições de formação e de 

pesquisa, estimula a competitividade e o ranqueamento entre pares e entre instituições, 

ameaçando-a da destituição do seu caráter público. Há, portanto, uma urgência ético-

política de (re)afirmar os princípios da universidade pública, laica, gratuita, como espaço 

plural de produção do conhecimento referenciado socialmente.  
No âmbito da universidade, o projeto de formação em nível de pós-graduação 

representa um espaço privilegiado para este debate. A trajetória do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal Estado de Goiás, iniciada em 1986, é 

emblemática, particularmente na região Centro Oeste, dos esforços empreendidos pelas 

universidades públicas a fim de contribuir para a consolidação da pesquisa, da formação 

humana e da produção e difusão do conhecimento acadêmico, nas últimas décadas.  
Nesse contexto, é premente a reflexão que se propõe para o XIV Seminário do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da FE/UFG acerca da pesquisa em educação 

no âmbito da pós-graduação na universidade pública, mediante a apresentação e a 

discussão das pesquisas desenvolvidas nos seus cursos de mestrado e doutorado, bem 

como o debate entre pesquisadores da área.  

  

 
INSCRIÇÕES E CERTIFICAÇÃO 

 

- Alunos da 14ª turma do Doutorado, da 29ª Turma do Mestrado e do DINTER(UEG) 

estão automaticamente inscritos mediante o envio dos trabalhos ao PPGE.  
- Demais alunos do PPGE e interessados poderão fazer as inscrições no início do evento 

como ouvintes. 

- Serão emitidos os seguintes certificados: 1) participante como ouvinte; 2) participante 

com apresentação de trabalho. 

- Será exigida a frequência de, no mínimo, 75% mediante assinatura em listas de 

frequência nas atividades. 



 
TRABALHOS 

 

Elaboração: 

 

O trabalho, em formato de artigo, deve atender as seguintes especificações: 

1) Arquivo Word; 

2) Fonte: Times New Roman; 

3) Tamanho de Fonte: 12 

4) Espaçamento entre linhas: 1,5 com alinhamento justificado 

5) Espaçamento entre parágrafos: nenhum  

6) Margens: Superior e Esquerda (2,5cm), Direita e Inferior (2,5cm) 
7) Papel: A4 

8) Título do trabalho deverá ser escrito em maiúsculo, negrito e centralizado, fonte 

tamanho 14. 

9) Nome completo do autor, nome do orientador, linha de pesquisa e, se for o caso, 

agência de fomento. Todos esses itens deverão vir abaixo do título e alinhados à 

direita; 

10) Texto de até seis laudas, incluindo as referências bibliográficas e as notas de 

rodapé. 

11) Artigo deverá conter, não necessariamente na forma de itens: apresentação do 

tema; justificativa; problema; objetivos; metodologia; fundamentação teórica; 

discussão (detalhamento do estágio atual da pesquisa/estudo); considerações 

finais (síntese provisória) e referências. 

12)  A produção do trabalho deve ser acompanhada pelo orientador a quem cabe a 

aprovação, antes do envio. 
13) A secretaria não receberá trabalhos fora do prazo e das especificações. 

 

Envio: 

 

1) O arquivo deve ser salvo tendo como título o primeiro e o último nome do 

discente, nessa ordem. 

2) Deverá ser enviado até o dia 30/10 para o email: ppge.fe@ufg.br 
 

Apresentação: 

 

1) Tempo de apresentação:  

- mestrandos e doutorandos: 15 minutos. 

- professores interlocutores:  10 minutos (para cada trabalho). 
- debate ao final das apresentações: 30 minutos. 

 

2) Ordem de apresentação dos trabalhos: a ser definida pela comissão organizadora. 

 

3) Uso do projetor: se necessário, o aluno deverá chegar com quinze minutos de 

antecedência do início da sessão e salvar o arquivo no computador disponibilizado 

pelo PPGE. 
 

4) Deve-se considerar para a apresentação do trabalho: 

- problemática; 

- fundamentação teórica; 



- desenvolvimento e andamento do estudo; 

- síntese provisória. 

 
CRONOGRAMA 

Atividade Data 

Inscrições Na abertura do evento 

Divulgação da programação das apresentações 14/11/2017 

Período de realização do evento 27 a 29/11/2017 

Entrega dos certificados A partir de 11/12/2017 na secretaria 

do PPGE/UFG 
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