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Circular 02/2012 

Porto Alegre, 20 de junho de 2012. 

 

É com satisfação que reiteramos o anúncio do 32º Encontro de Debates sobre o 

Ensino de Química (32º EDEQ), que ocorrerá nos dias 18 e 19 de outubro de 2012, 

em Porto Alegre-RS. Este evento é organizado pela parceria entre Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Sul (IFRS) e maiores informações podem ser obtidas através do 

endereço eletrônico www.edeq2012.ufrgs.br ou pelo correio eletrônico 

edeq2012@ufrgs.br.  

- Formas de Participação: 

Para participação no evento pode se dar de duas formas: na modalidade de 

ouvinte (onde não é necessária a submissão de trabalho); ou de participante (através 

da submissão de trabalho). Os participantes poderão submeter à avaliação as 

seguintes categorias de trabalho: 

- Painéis em debate 

- Apresentações orais 

- Práticas docentes 

- Minicursos 

- Pôsteres 

http://www.edeq2012.ufrgs.br/
mailto:edeq2012@ufrgs.br
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Para as categorias de pôster e minicursos é exigida a submissão de resumo  

(até 02 páginas) e, para as outras, de trabalho completo (de 05 a 08 páginas). Em todas 

elas deverão ser seguidos os modelos disponibilizados no site do evento (clique aqui). 

- Formato e Estrutura do 32º EDEQ 

 O 32° EDEQ será desenvolvido através da seguinte estrutura: 

CONFERÊNCIAS 

Serão duas conferências, a de abertura e a de encerramento. 

PRÁTICAS DOCENTES 

Consistirá da apresentação de experiências de sala de aula por professores da 

Educação Básica e do Ensino Superior com o intuito de mostrar que muitas de nossas 

teorias ultrapassam os muros e tornam-se ações docentes potentes na escola, 

academia e sociedade. As apresentações serão sucedidas dos questionamentos dos 

presentes. 

MESAS REDONDAS 

Serão constituídas de pesquisadores e coordenadores de grupos de pesquisa e 

extensão que evidenciarão algumas das temáticas recorrentes e sempre 

problematizáveis da educação em química em todos os níveis de ensino.  

PAINÉIS DE DEBATES 

Nesse espaço somente serão analisados e apresentados trabalhos de 

pesquisadores em formação, como pós-graduandos e extensionistas. 

MINICURSOS 

Serão propostos 12 minicursos, com o objetivo de apresentar experiências e 

inovações desenvolvidas por professores para a reflexão dos participantes. 

 

 

http://www.ufrgs.br/edeq2012/submissao-dos-trabalhos
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COMUNICAÇÕES ORAIS E PAINÉIS 

As comunicações orais serão apresentações públicas de 20 minutos por 

trabalho (10 minutos para apresentação e 10 minutos para discussão). Além da 

apresentação, devido a demanda de trabalho e a impossibilidade de todos serem 

apresentados oralmente, alguns trabalhos poderão ser preparados na forma de painel 

de parede (pôster) para ficarem expostos em local apropriado durante o evento. 

Incentivam-se aqui os trabalhos de iniciação científica. 

- Datas Importantes 

* Fase I (de 10 de junho a 30 de julho): Inscrição dos trabalhos. 

* Fase II (de 01 de agosto a 30 de agosto): Avaliação dos trabalhos inscritos pela 

Comissão científica. 

* Fase III (10 de setembro): Resultado dos trabalhos aceitos e trabalhos aceitos 

com ressalva(s). Trabalho(s) não aceito(s), o(s) autor(es) inscrito(s) ficará/ficarão na 

condição de ouvinte(s). 

* Fase IV (até 15 de setembro): Correção e retorno dos trabalhos com as 

alterações sugeridas pela Comissão científica - Trabalhos aceitos com ressalva(s). 

 

Esperamos todos para discutir e produzir conhecimentos nesse encontro, buscando 

destacar os Saberes Docentes: Memórias, Narrativas e Práticas. 

 

Atenciosamente, 

Comissão organizadora do 32º EDEQ 

_____________________________________________ 

Maiores informações acesse: www.edeq2012.ufrgs.br  

E-mail: edeq2012@ufrgs.br 

Tel. (51) 3308-6270 

http://www.edeq2012.ufrgs.br/
mailto:edeq2012@ufrgs.br

