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Instituto de Física da Universidade de São Paulo
1ª CIRCULAR DE DIVULGAÇÃO E CHAMADA DE TRABALHOS
O XIV Encontro da Pós-Graduação Interunidades em Ensino de Ciências da USP
(XIV EPIEC-USP) terá como tema Desafios Atuais para a Formação Inicial de Professores
de Ciências.
O tema deste ano emerge das discussões relacionadas à interação Universidade-Escola,
tendo como central o papel da formação inicial dos professores de ciências. Para isso, ao
longo do XIV EPIEC-USP será possível fomentar discussões, elaborar reflexões e
compartilhar os conhecimentos construídos nas diferentes linhas de pesquisa do PIEC.
O encontro contará com palestras e mesas redondas sobre o tema; sessões orais
coordenadas por docentes e discentes do Programa de Pós-Graduação Interunidades em
Ensino de Ciências (PIEC), que contemplam os trabalhos em desenvolvimento pelos
pós-graduandos do programa, além de apresentação de painéis de pesquisas desenvolvidas
pelos demais participantes.
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DATAS IMPORTANTES
Abertura das inscrições através do site do evento:

01 dezembro de 2018

Inscrição e submissão de resumo:
Divulgação dos pareceres dos resumos:

De 01 de dezembro de 2018 até 10 de
fevereiro de 2019
Até 15 de março de 2019

Reenvio dos resumos corrigidos:

De 15 a 25 de março de 2019

Resultado final dos aceites, com a distribuição dos
trabalhos nas sessões

Até 06 de abril de 2019

Realização do XIV EPIEC-USP

De 15 a 17 de abril de 2019

1- Objetivos do encontro
1.1. Discutir os projetos em andamento dos estudantes ingressantes (mestrado e doutorado)
nos anos antecedentes ao evento, principalmente dos ingressantes em 2018, propiciando
debates que possam contribuir para a estruturação de projetos consistentes e em sintonia
com os objetivos e linhas de pesquisa do PIEC-USP.
1.2. Promover atividades conjuntas que gerem subsídios para o aperfeiçoamento e avaliação
contínua do PIEC-USP, além de estabelecer um momento de interação entre os membros
do PIEC-USP, facilitando a integração e o surgimento de possíveis colaborações entre
pesquisadores das diferentes unidades que compõem o programa.
1.3. Aprofundar a discussão do tema proposto, a partir de diferentes perspectivas acadêmicas
e profissionais
2- Público alvo
Pós-graduandos, docentes de licenciaturas na área de Ensino de Ciências, membros
dos Programas de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da USP e de outras instituições,
assim como licenciandos e professores de Ciências da Natureza e sub-áreas.
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3- Inscrições
Todos aqueles que desejam participar do XIV EPIEC-USP deverão preencher a ficha de
inscrição que estará disponível no site do evento (será divulgado em breve) até dia 10 de
fevereiro de 2019. O evento aceita a participação de ouvintes que realizarem inscrição dentro
do prazo determinado.
4 - Apresentação de trabalhos
4.1. A apresentação na forma de comunicação oral dos projetos de pesquisa em
andamento dos estudantes ingressantes no Programa Interunidades em Ensino de Ciências da
USP no ano de 2018 (Mestrado e Doutorado - 1º e 2º semestres) é obrigatória.
4.2. Estão convidados a apresentar trabalhos em sessão de painéis:
4.2.1. Os ingressantes de 2019 no PIEC-USP que já tenham elaborado um projeto de
pesquisa.
4.2.2. Os estudantes que ingressaram no PIEC-USP em anos anteriores a 2018.
Alternativamente, esses alunos podem reapresentar trabalhos que já tenham sido
mostrados em eventos da área, ligados ao seu projeto de pesquisa. No caso de
reapresentação, explicitar no painel ser este o caso.
4.2.3. Estudantes de pós-graduação de outros programas da área do Ensino de
Ciências.
4.2.4. Estudantes de graduação que estejam desenvolvendo trabalhos de pesquisa na
área do Ensino de Ciências.
4.2.5. Pesquisadores e professores do ensino básico que desenvolvam pesquisas na
área de Ensino de Ciências.
5- Submissão de resumos para avaliação
5.1. Todos aqueles que desejarem apresentar trabalhos no XIV EPIEC-USP, tanto na
forma de apresentação oral como painel, deverão submeter seu resumo junto ao formulário de
inscrição até o dia 10 de fevereiro de 2019. É obrigatório que todos os resumos, tanto dos
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ingressantes em 2018, quanto das demais modalidades de trabalhos, adotem rigorosamente o
que está estabelecido no modelo do XIV EPIEC-USP (que será disponibilizado no site), para
que o trabalho não corra o risco de ser excluído do evento.
5.2. Os trabalhos a serem apresentados deverão estar relacionados a pelo menos uma
das seguintes linhas temáticas:
Linhas temáticas de pesquisa para a categorização dos trabalhos:
[1] Currículo e Ensino de Ciências
[2] Ensino e aprendizagem de Ciências: teoria e prática
[3] Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente no Ensino de Ciências
[4] Formação de Professores de Ciências
[5] História e Filosofia no Ensino de Ciências
[6] Tecnologia da Informação e Comunicação no Ensino de Ciências
[7] Divulgação Científica e o Ensino informal ou não formal de Ciências
Ao submeter o resumo, o inscrito deverá indicar a linha temática de pesquisa que mais
se relaciona ao seu trabalho.
5.3.

O arquivo a ser enviado junto ao formulário de inscrição deverá estar em formato
word ou pdf. O arquivo deverá estar nomeado indicando: Sobrenome_iniciais_forma
de apresentação do trabalho_código da linha temática. Conforme os exemplos a seguir
Exemplo 1 – para alunos do PIEC ingressantes em 2018:
Maria Silva Pereira, aluna do PIEC ingressante em 2018, fará apresentação oral de

trabalho sobre ensino no museu de ciências, relacionado à linha temática de pesquisa 7.
Arquivo: PEREIRA_MS_oral_7
Exemplo 2 – para demais participantes:
João Paulo Santos que irá apresentar painel de um trabalho sobre currículo de ciências,
relacionado à linha temática de pesquisa 1. Arquivo: SANTOS_JP_painel_1

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERUNIDADES EM ENSINO DE CIÊNCIAS

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: ENSINO DE FÍSICA, ENSINO DE QUÍMICA E ENSINO DE BIOLOGIA
Caixa Postal 66318 – CEP 05315-970 – São Paulo-SP Telefone
(11) 3091-6680 – E-mail: cpgi@if.usp.br

5.4.

Os resumos deverão estar de acordo com as normas de formatação, com as normas de
conteúdo e com as normas de língua portuguesa. Após avaliação, a comissão do
evento indicará se o resumo foi aceito, recusado ou se precisará ser re-enviado com as
correções sugeridas pela comissão. Os resumos a serem corrigidos deverão ser
reenviados no prazo indicado nesta circular. Caso os prazos estabelecidos sejam
descumpridos, o resumo será excluído da edição atual do evento. Se o trabalho for de
responsabilidade de um discente vinculado ao PIEC-USP, o aluno terá essa obrigação
pendente, sendo obrigado a cumpri-la em ocasião posterior adequada.

6- Coordenação das sessões de comunicações orais
As sessões de comunicações orais serão coordenadas por um docente e um doutorando
do PIEC-USP. Os interessados em compor as bancas deverão responder à convocação que
será enviada por email.
7- Informações adicionais
Informações adicionais sobre o evento (como programação, detalhes do local e demais
atualizações) podem ser acessadas pelo site oficial do XIV EPIEC-USP (disponível em
breve).
Em caso de dúvidas ou sugestões, também é possível entrar em contato diretamente
com a comissão organizadora da edição do EPIEC-USP 2019, pelo e-mail epiec@if.usp.br.
Atenciosamente,
Comissão Organizadora do XIV EPIEC-USP

