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POLÍTICA E SISTEMÁTICA DE EVENTOS CIENTÍFICOS E CULTURAIS NO 
ÂMBITO DO PPGED/UFU 

 
 
 
Considerando: 
 
1)A necessidade de “Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa.”, conforme definido e 
estabelecido na Ficha de Avaliação dos Programas de Pós Graduação - CAPES “Este indicador 
continuará sendo construído ao longo do triênio. A princípio, será dividido em “Impacto educacional e social” e 
“Impacto científico e tecnológico”. A listagem de atividades abaixo relacionadas será ampliada com as informações 
sobre impacto fornecidas no Coleta 2005. 
IMPACTO E INSERÇÃO EDUCACIONAIS E SOCIAIS DO PROGRAMA: produção de material 
didático, parcerias com as redes, formação de profissionais para os sistemas de ensino, assessorias, projetos de extensão, 
divulgação científica, destinação dos egressos, entre outros. 
IMPACTO E INSERÇÃO CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS: participação em sociedades científicas, 
organização de eventos, criação de produtos e processos tecnológicos, entre outros. 
Serão consideradas, para efeito da avaliação, as informações fornecidas pelos Programas no item específico da parte 
descritiva do relatório. 
 
1.1. IMPACTO E INSERÇÃO EDUCACIONAIS E SOCIAIS  60 Qualitativo 
1.2. IMPACTO E INSERÇÃO CIENTÍFICOS E 
TECNOLÓGICOS 

40 Qualitativo 

 
2) A necessidade de promover a integração do PPGED com os Cursos de Graduação e a 
comunidade educacional e acadêmica regional, nacional e internacional; 
3) O principio da socialização do conhecimento por meio do tripé indissociável: ensino, pesquisa e 
extensão; 
4) A necessidade de organizar, semestralmente, a agenda de eventos científicos e culturais do 
PPGED de forma articulada aos Núcleos, Linhas e Grupos de Pesquisa, Curso de Pedagogia, Cursos 
de Pós-Graduação da FACED ao corpo docente e discente do PPGED; 
 
Esta proposta tem como objetivos: 
 
-Contribuir para o desenvolvimento intelectual, científico e cultural dos alunos e professores do 
PPGED e da comunidade acadêmica da UFU; 
-Promover a inserção científica, social e educacional do PPGED. 
 
Sistemática Operacional 
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A proposta visa partir das experiências já acumuladas pelas linhas de pesquisa em parceria com 
outros setores. Assim será discutida, planejada, construída, coletivamente, divulgada com 
antecedência uma agenda científico-cultural semestral, articulando a organização e a participação da 
comunidade PPGED em eventos científico-culturais, prevendo dentre outras as seguintes atividades: 

1) Atividades regulares organizadas pelo Colegiado: 
1.1 Recepção dos alunos, apresentação de alunos e professores e aula inaugural 

 
Esta atividade, desenvolvida há alguns anos no PPGED, é realizada na primeira de aulas de cada 
semestre e consiste em duas partes: a) recepção dos alunos pelo Colegiado e representante do corpo 
discente; b) aula  inaugural ministrada por um(a) pesquisador(a) de referência nacional e internacional 
acerca de um tema amplo relacionado à área temática do Programa. 
Responsável pela organização: Colegiado do PPGE 
Época de realização: Na primeira semana de aula do semestre letivo 
Financiamento: PROAP/PPGED 

1.2 Diálogos.com..... (nome do convidado) 
Esta atividade consistirá em trazer ao PPGED um convidado, pesquisador, educador para 
dialogar com os alunos da Pós e da Graduação, problemáticas abragentes e relevantes, em debate 
no setor educacional de interesse para o ensino, a pesquisa, a extensão e a orientação da 
comunidade discente e docente.  
Época de realização: última semana de cada mês. Em cada um dos três meses letivos; abril, 
maio e junho, setembro, outubro e novembro.  
Responsáveis: Membros do colegiado das três linhas de pesquisa em parceria com outros 
colegiados e núcleos. Em cada mês caberá a uma dos representantes das Linhas indicarem e 
organizar o evento. 
Financiamento: PROAP/PPGED e parceiros. 
 
2) Atividades regulares organizadas pelas Linhas de Pesquisa 

 As Linhas de Pesquisa do Programa, como é histórico no PPGED, devem organizar, anualmente, 
um Evento Nacional ou internacional com o objetivo de divulgar a produção científica da área, 
articular os pesquisadores, incentivar os intercâmbios e a produção científica da área. Estes devem 
ocorrer, preferencialmente, em parcerias interinstitucionais, inter-linhas, em convênios com 
Sociedades Científicas. Os eventos devem ser avaliados pelo sistema Qualis, com produção de 
material, publicação de textos completos, registrado na Biblioteca Nacional, ISBN. 
Época de realização: a critério da Linha, os projetos devem ser preparados com antecedência, 
mínima de 1 semestre letivo e enviado ao Colegiado do PPGED e aos órgãos de fomento CNPq, 
CAPES e FAPEMIG, seguindo o calendário das agências. 
Responsáveis: Linhas de Pesquisa, grupos de pesquisa do PPGED e parceiros. 
Financiamento: Agências de Fomento 
 

3) Atividades regulares organizadas pelos Alunos 
 
3.1 – Recepção dos novos alunos; 
 
Como é histórico no PPGED, na primeira semana de aula, na abertura do ano letivo os alunos 
veteranos prepararão uma sessão de boas vindas à nova turma, como o objetivo de promover a 
integração dos discentes e docentes. 
Época de realização: primeira semana letiva do ano 
Responsáveis: representantes dos alunos 
Financiamento: coletivo 
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3.2. Intervalo Cultural 
Esta nova atividade tem como objetivo incentivar as manifestações artísticas e culturais dos alunos 
do PPGED, por meio de apresentações nos intervalos das aulas. 

Época de realização: primeira semana do mês no horário das 09h40min às 10 horas da manhã  
Responsáveis: Bolsistas do PPGED mestrado e doutorado 
Financiamento: PPGED 

 
 
3.3 Cinema e Educação 
Esta nova atividade tem como objetivo possibilitar o desenvolvimento cultural dos alunos e 
professores do PPGED e da FACED por meio de apresentações e debates de Filmes interessantes 
para a nossa área de pesquisa e atuação sócio-política e profissional. 

Época de realização: Última semana do Mês, das 19 às 22 horas na sala 1G145. 
Responsáveis: Bolsistas do PPGED mestrado e doutorado 

Financiamento: PPGED 
 
3.4 Festa de encerrramento 

 
Como é histórico no PPGED, no final do ano letivo os alunos prepararão uma sessão de 
encerramento do ano, como o objetivo de promover a integração dos discentes e docentes. 
Época de realização: primeira semana letiva do ano 
Responsáveis: comissão de festas escolhida pelos alunos. 
Financiamento: coletivo 

 
 

4) Participação dos docentes e discentes do PPGED em Eventos Científicos Nacionais 
e Internacionais, externos à UFU: 

1)O PPGED deve apoiar e facilitar, em parceria com a FACED e as Agências de Fomento, a 
participação dos alunos e professores em Eventos Científicos da Área, avaliados pelo sistema 
Qualis. Como é histórica, a prioridade deve ser a participação da comunidade na Reunião Anual 
da ANPED e em seguida na Reunião Bianual da ANPEd – Centro Oeste. Como sócios 
institucionais nossa participação deve ser ampliada. 
2) As Linhas e grupos de pesquisa devem eleger os Eventos mais importantes de sua área e 
enviar com antecedência para compor a Agenda do PPGED. 
 
Financiamento: 
De alunos: 
 1)Os alunos com trabalhos científicos aprovados devem encaminhar os pedidos de ajuda de 
custo, com antecedência, ao Colegiado para julgamento e apoio do PROAP e da Taxa de 
Bancada da FAPEMIG. 
2) Quando houver aprovação de um grupo de alunos e professores deveremos encaminhar, em 
nome de um professor, o pedido de participação coletiva à FAPEMIG, com a antecedência 
mínima de 60 dias. 
3) O PPGED e a FACED, historicamente, buscam formas de apoio para os alunos e professores 
que não tenham trabalhos científicos aprovados na ANPED, EPECO, como o transporte. Essa 
política deve ser agilizada e ampliada. 
 
De professores: Os professores devem, como é regulamentar na FACED, buscar apoio nos 
órgãos de Fomento. 
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Proposta aprovada pelo Colegiado em reunião do dia 10/09/2007. 

 
A Coordenação 

Profa. Dra. Selva Guimarães Fonseca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


