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CONVITE AOS EDUCADORES BRASILEIROS 
 
 

Companheiros e Companheiras Anfopeanos e Anfopenas,  
 
 

Pedimos ampla divulgação deste Boletim n. 4 de 28/10/2016 com 
informações acerca do XVIII ENCONTRO NACIONAL DA ANFOPE 2016, a 

ser realizado na PUC Goiás, Escola de Formação de Professores e 
Humanidades, no período de 5 a 7 de dezembro de 2016. 

Nosso Evento está articulado a outros que tem uma duração mais 
prolongada, quais sejam: XII Simpósio do Curso de Pedagogia; o XVII 
Seminário do Programa de Pós-Graduação em Educação e o VII Encontro do 
PIBID.  
1. Temática: Políticas de Formação e Valorização dos Professores:  conjuntura 

nacional, avanços e retrocessos 
2. Quanto à programação avançamos, no entanto, não está ainda definida. 

Passaremos alguns informes 
2.1 Os objetivos do Evento da Anfope estão assim esboçados:  
- Analisar e avaliar as atuais políticas de formação inicial e continuada e de 
valorização de profissionais da educação em razão das inesperadas 
modificações feitas pelo governo Temer 
- Realizar um exame crítico das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação 
pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a 
formação continuada (Parecer CNE/CP n. 2, de 9/6/2015, Resolução CNE/CP 
n, 2, de 1/72015) e da Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica 
- Socializar resultados da pesquisa sobre configurações e impactos da 
implementação dos Fóruns Permanentes de Apoio à Formação do Magistério 
no desenvolvimento dos cursos do PARFOR e o acompanhamento de 
egressos formados até 2013 
- Aprofundar estudos e debates a fim de chegar a decisões coletivas 
estratégicas de mobilização e luta da Anfope com o objetivo de afrontar e 
manter resistência aos atos antidemocráticos de atentado à educação como 
direito de todos os brasileiros, garantido pela Constituição Federal de 1988 
3. Relembramos que estamos em processo de organização das eleições para 
Diretoria da Anfope, biênio 2016-2018. Podem votar e ser votados os sócios 
quites com a anuidade referente ao ano em curso 
Preparem-se para exercer a sua cidadania. 
 

4. A Ficha de Inscrição no XVIII Encontro Nacional da Anfope está disponível 
no site: www.gppege.org.br e deverá ser encaminhada por e-mail: 
secretariaanfope@gmail.com 
5.  Observem as informações acerca dos dados bancários para pagamento da 
anuidade. A ficha de inscrição como associado ou renovação da afiliação está 
no site: www.gppege.org.br. Após o pagamento da anuidade. O comprovante 
de depósito e a ficha de inscrição devem ser enviados por e-mail: 
secretariaanfope@gmail.com. Confira os dados Bancários a seguir:    
Banco do Brasil  
Agência: 4405-9 
Conta Corrente: 9.514-1 
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6. Relembramos que a Assembleia Geral Ordinária conforme edital enviado 
para todos os Associados realizar-se-á em 7 de dezembro do ano em curso, 
nas dependências da Escola de Formação de Professores da PUC Goiás 
 

7. Os interessados poderão submeter trabalhos ao Comitê Científico. Não 
haverá sessão de Pôsteres. As Comunicações serão orais. 
 

Normas para submissão de trabalhos.  

1. O processo de submissão de trabalhos está aberto desde 15 de outubro de 
2016 e o limite máximo para recepcionar os trabalhos é 24 de novembro 
do ano em curso. 
2. Solicita-se o encaminhamento da comunicação oral em forma de Resumos 
Expandidos. Os trabalhos deverão ser resultantes de pesquisas sobre 
formação e valorização de professores e de experiências exitosas de formação 
de professores 
3. O e-mail para recepção de trabalhos: secretariaanfope@gmail.com   
4. Cada autor(a) poderá inscrever 1 (um) trabalho individual ou com co-autores 
5. A apresentação dos resumos deverá ser em pdf (com identificação de 
autoria) e em word (sem identificação de autoria) 
6. O formato deve atender as seguintes diretrizes: 
- Papel A4 (29,7cm x 21 cm). 
- Margens: superior e inferior – 2,5 cm e esquerda e direita – 3,0 cm.  
- Fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12. 
- Espaço simples. 
- Alinhamento justificado. 
- O título do trabalho com letra maiúscula e em negrito, com alinhamento 
centralizado, em word, sem identificação de autoria. No resumo em pdf os 
nomes dos autores serão incluídos logo abaixo do título do trabalho, alinhados 
à direta e com a identificação da instituição e endereço eletrônico dos autores. 
- Texto do Resumo Expandido com o máximo 12.000 e o mínimo de 10.000 

caracteres, com espaço 
- 3 palavras-chave 
- Resumo como parte componente do Resumo Expandido com até 1.120 
caracteres, com espaço. 
- O Texto deve conter: apresentação do problema, procedimentos de pesquisa, 
referencial teórico, resultados, referências (apenas as referências 
mencionadas) 
7. Os Resumos Expandidos aprovados pelo Comitê Científico só serão 

apresentados mediante comprovação de pagamento de anuidade da Anfope 
 

 

 

ATENÇÃO! 
 

Indicativo para hospedagem 
As reservas de hotéis são de responsabilidade de cada participante. 

Hotéis que distam aproximadamente 25 minutos da Escola de Formação de 
Professores e Humanidades da PUC Goiás (EFPH), situada à Rua 227, 
n.3.669,  Setor Leste Universitário Goiânia-Goiás. 
O Aeroporto Santa Genoveva/Goiânia dista aproximadamente 35 minutos da 
região dos hotéis. 
 

Para comparação de preços e reserva, bem como para localizar outros hotéis 
de Goiânia pode ser utilizado o site: www.booking.com.br. 
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Hotéis 

 
Nome Endereço Telefone Site 

Pappilon Hotel 
Av. Republica do Líbano n. 
1824  Setor Oeste 

(62) 32128739 www.papillonhotel.com.br 

Hotel Ibis Goiânia 
Rua 21, n. 154  
Setor Oeste 

(62) 27656050 www.Ibis.com/pt-br 

Address Hotel 
Av. República do Líbano Nº 
2526 Setor Oeste 

(62) 32571000 www.addresshotel.com.br 

Plaza Inn Augustus 
Hotel 

Av. Araguaia, 702  
Setor Central 

(62) 32166666 
 

Comfort Hotel 
Goiânia 

Avenida Dr. Ismerino 
Soares de Carvalho, n. 52  
Setor Aeroporto 

(62) 38781500 
http://www.atlanticahotels.
com.br/hotel/goiania/comf
ort-hotel-goiania/  

 

Aguardamos todos e todas associados e associadas em nosso Encontro 
Nacional, bem como, os interessados em Educação que defendam a escola 
pública, laica, estatal, gratuita e qualidade socialmente referenciada no social 
para todos os brasileiros e brasileiras.  
 
Consultem maiores informações no site: 
http://www.gppege.org.br/home/index.asp e o blog https://blogdaanfope.org. 
Saudações Anfopenas. 

 

EM DEFESA DA DEMOCRACIA!  
EM DEFESA DA EDUCAÇÃO PÚBLICA! 
EM DEFESA DA FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO! 
NENHUM DIREITO A MENOS! 

                                                                                                      Iria Brzezinski 
Presidente da Anfope 


