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XXI SIMPÓSIO DE ESTUDOS E PESQUISAS DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO – FE/UFG 

 

PEDAGOGIA E PSICOLOGIA: FORMAÇÃO E IDENTIDADE SOCIAL 

18 a 21 de junho de 2013 

 

 

RESUMO: O XXI Simpósio de Estudos e Pesquisas da Faculdade de Educação da UFG ocorrerá 

de 18 a 21 de junho de 2013, em Goiânia – GO e terá como tema central “Pedagogia e Psicologia: 

formação e identidade social”. Realizado desde 1991, com a presença de conferencistas e 

palestrantes de renome no cenário nacional e internacional, o Simpósio de Estudos e Pesquisas da 

Faculdade de Educação da UFG consolidou-se, ao longo dos anos, como um dos maiores eventos 

científicos da região Centro-Oeste. No ano de 2013, o evento contemplará temáticas de interesse 

da comunidade interna e externa à universidade e contará com diversas atividades científicas e 

culturais, como: conferências, mesas redondas, minicursos, sessões de comunicações orais e 

pôsteres, lançamentos de livros e apresentações artísticas e culturais, proporcionando a divulgação 

da produção acadêmica e fomentando o debate crítico e o intercâmbio de experiências entre 

pesquisadores, docentes da educação básica e do ensino superior, bem como de estudantes da 

graduação e da pós-graduação das diversas áreas do conhecimento. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás (FE/UFG), criada em 1962, 

constitui uma das instituições de ensino superior de referência na formação de professores, 

psicólogos e pesquisadores na região Centro-Oeste. 

Ao partir da premissa de que a universidade constitui um locus privilegiado de produção, 

apropriação e socialização de conhecimentos, a Faculdade de Educação assume um compromisso 

ético, político e epistemológico com a sociedade e, por conseguinte, consolida a relação entre 

ensino, pesquisa e extensão, base para a concretização de um projeto coletivo de educação em 

defesa dos interesses públicos da grande maioria da população. Ademais, sua atuação pauta-se 

nos processos de formação inicial e continuada de professores e psicólogos e as relações sociais 

instituídas no contexto histórico, político, econômico, social e cultural de nossa sociedade. 

A Faculdade de Educação oferece cursos regulares de graduação em Pedagogia e 

Psicologia e atende as licenciaturas e os bacharelados de outras unidades acadêmicas da 

Universidade Federal de Goiás e oferta, ainda, cursos de graduação em parceria com as Secretarias 

Municipal e Estadual de Educação e com o Ministério da Educação e Cultura (MEC).
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Entre os cursos  proporcionados pela Faculdade de Educação, destacam-se: o Curso de 

Licenciatura em Pedagogia realizado mediante o convênio com a Prefeitura Municipal de Goiânia, 

durante o período de 2003 a 2006 e o Curso de Licenciatura em Educação Básica do Campo: 

Pedagogia da Terra, promovido através do convênio firmado com o Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária – PRONERA, durante o período de 2007 a 2011. 

Com o intuito de melhor contextualizar os cursos oferecidos pela Faculdade de Educação, 

faz-se necessário mencionar que o Projeto Político Pedagógico do curso de Pedagogia se define a 

partir de uma visão ampla de docência, que prioriza a dignidade da profissionalização docente, 

permeada por uma opção política de formação teórica rigorosa e crítica que não reduz a docência 

meramente à regência da sala de aula, mas a caracteriza, conforme Zanolla (2007), como uma 

atividade humana que exige compromisso com a construção de uma sociedade autônoma, 

democrática, ética e transformadora, voltada para a superação dos diferentes processos de 

dominação. 

Em decorrência dessa intenção, o curso de Pedagogia propõe a formação de um profissional 

habilitado para atuar no magistério da Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

nas disciplinas pedagógicas do Ensino Médio e na Gestão do Trabalho Pedagógico, incluindo o 

planejamento, a execução e a avaliação de sistemas, unidades e projetos educacionais em 

contextos escolares e não-escolares, ou seja, em outros espaços que envolvam a produção e a 

difusão de conhecimentos do campo didático, cultural e educacional, conforme nos lembra Gohn 

(2006) ao demarcar e distinguir os campos de desenvolvimento da educação formal e da educação 

não-formal. 

O Projeto Político Pedagógico do curso de Psicologia, por sua vez, enfatiza a produção e o 

avanço do conhecimento científico concernente aos processos psicológicos do homem que se 

instauram a partir da relação dialética entre o biológico e o social, entre a natureza e a cultura1. 

Ao oferecer duas modalidades de formação, bacharelado e licenciatura, norteadas pela 

realidade e fundamentadas em teorias, abordagens e técnicas distintas, o curso de Psicologia da 

UFG, objetiva preparar o profissional para atuar em diversos campos e contextos sociais visando o 

respeito, a integridade e a promoção do bem estar do indivíduo, dos grupos, das organizações e 

das comunidades. Esse modo de atuação, ao requerer um posicionamento ético e responsável, 

com discernimento crítico dos processos sociais, culturais e políticos, possibilita ao profissional de 

                                                           
1 De acordo com Pino (2005, p. 268), “se a natureza precede a cultura e a cultura, por sua vez, supõe a natureza, porque 
ela é, em última instância, a própria natureza transformada em cultura, então a cultura, sem deixar de ser natureza, torna-
se algo novo: uma natureza humanizada”. 
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psicologia criar condições efetivas para minimizar e/ou eliminar a opressão e a marginalização que 

implacavelmente degradam a vida humana na sociedade contemporânea. 

Nessa perspectiva, a  Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, através 

do Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE, também oferece os cursos de Mestrado e 

Doutorado em Educação – criados em 1986 e 2002, respectivamente –, além de diversos cursos 

de Especialização2 lato sensu. 

É imprescindível destacar que o Programa de Pós-Graduação em Educação da FE/UFG é 

recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) em 

suas avaliações. Pelo fato de possuir um corpo docente expressivo na sociedade científica, 

apresentar uma produção intelectual socialmente relevante para o avanço da ciência, conter uma 

proposta acadêmico-curricular de formação sólida para a docência e para a pesquisa, e, ainda, 

propiciar a consolidação de linhas de pesquisa legítimas que concretizam projetos de qualidade  

que visam transformação da ordem social vigente, é digno de destaque que  o Programa de Pós-

Graduação em Educação da FE/UFG obteve consecutivamente nos dois últimos triênios (2004 – 

2006 e 2007 – 2009) o conceito cinco. 

Nesse momento, cumpre lembrar que o termo qualidade deve ser adjetivado e 

problematizado, segundo Freitas (2005), pelo fato de emergir em um contexto social e histórico em 

que as políticas neoliberais de responsabilização unilaterais procuram, através de uma imposição 

verticalizada, legitimar uma definição eivada pela lógica da meritocracia e pelo cumprimento de 

padrões de controle. 

Assim, compondo com a proposta ampla de educação,, destaca-se o Simpósio de Estudos 

e Pesquisas da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. 

Convém enfatizar que a primeira edição do Simpósio ocorreu no ano 2000, como 

desdobramento de evento científico intitulado: “Semana da Faculdade de Educação”, 

tradicionalmente realizado desde 1991. A mudança de designação consolidou-se devido à 

ampliação do evento ao assumir uma razão estritamente crescente e ao reunir participantes 

procedentes não apenas do estado de Goiás, mas também de outras unidades federativas do país 

como: Distrito Federal, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Tocantins, 

Rio de Janeiro e São Paulo (PLANO DE TRABALHO – XIX SIMPÓSIO/FE/UFG, 2010, p.2). 

                                                           
2 A Faculdade de Educação, já ofereceu cursos de especialização nas áreas de Gestão Escolar, Metodologia do Ensino 
Superior e Educação Infantil, além do Curso de Aperfeiçoamento em Gestão Escolar na modalidade Educação a 
Distância. Atualmente, a FE/UFG oferece os Cursos de Especialização em Coordenação Pedagógica, Educação Infantil, 
Psicologia e Processos Educativos, e Mídias na Educação. 
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Com a criação do curso de Psicologia na Faculdade de Educação, em 2006, as edições do 

Simpósio ganharam uma dimensão ainda maior e aprofundaram as discussões no âmbito da 

Psicologia na Educação, enquanto área específica e independente. Assim, as atividades da 

programação dos Simpósios passaram a ser pensadas no sentido de atender a essa demanda, 

levando-se em consideração as especificidades da formação do profissional em Psicologia e o 

Projeto Político Pedagógico do curso, bem como os aspectos teóricos e práticos na relação entre 

pesquisa, ensino e formação profissional (PROJETO CURSO PSICOLOGIA – FE/UFG, 2006). 

Os dados numéricos e as informações sistematizadas nos relatórios dos Simpósios 

precedentes registraram uma média de 1180 inscrições e mostraram que os participantes são: 

professores do ensino básico das redes municipal, estadual e privada; professores do ensino 

superior das universidades públicas e particulares; estudantes de graduação e de pós-graduação, 

pesquisadores e profissionais da Educação, da Psicologia e de outras áreas do conhecimento 

(PLANO DE TRABALHO – XX SIMPÓSIO/FE/UFG, 2011, P. 6). 

Esses relatórios evidenciaram, ainda, a presença de pesquisadores renomados da 

sociedade científica no cenário nacional e internacional, para participarem das conferências, 

palestras e mesas redondas. Entre os convidados que estiveram presentes nos eventos anteriores, 

destacam-se os pesquisadores: Acácia Kuenzer, Bernard Charlot, José Leon Crochik, Dalila 

Andrade Oliveira, Gaudêncio Frigotto, Ignácio Dobles, Kazumi Munakata, Luiz Fernandes Dourado, 

Maria Inês Assumpção Fernandes, Miriam Warde,  Olgária Matos, Newton Duarte, Odair Sass, 

Ricardo Antunes, Sônia Leite, Valdemar Sguissardi, Vitor Paro, dentre outros. 

Portanto, pode-se afirmar que o Simpósio de Estudos e Pesquisas da Faculdade de 

Educação da UFG, dada a sua relevância acadêmica e social, é um evento emblemático que tem 

se consolidado como espaço reconhecido de discussões, debates e trocas de experiências para 

estudantes, professores, profissionais da Educação e da Psicologia, bem como de áreas afins, o 

que corrobora ao longo de mais de 20 anos, a sua reedição. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

A Faculdade de Educação promoverá, no período de 18 a 21 de junho de 2013, no campus 

Colemar Natal e Silva, Campus I, em Goiânia, o XXI Simpósio de Estudos e Pesquisas da Faculdade 

de Educação da Universidade Federal de Goiás, que terá como tema central “Pedagogia e 

Psicologia: formação e identidade social”. 

A temática proposta objetiva sintetizar debates, estudos e pesquisas no âmbito da complexa 

relação entre trabalho, profissionalização, formação e o sentido da experiência, considerando, 

sobretudo, a história e a constituição dessas duas importantes áreas do conhecimento no contexto 

da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. 

Ademais, além de mostrar aproximações e distanciamentos no que diz respeito ao trabalho 

educativo, às práticas formativas e à concepção identitária do pedagogo e do psicólogo, a definição 



 

temática justifica-se, fundamentalmente, por duas razões: a primeira refere-se à necessidade de 

aprofundar estudos e pesquisas acerca da identidade profissional e social de pedagogos e 

psicólogos, considerando a produção teórica no âmbito local, nacional e internacional, bem como o 

contexto de profundas transformações na sociedade contemporânea; a segunda, diz respeito à 

urgência em analisar as atribuições específicas referentes à profissão tanto do pedagogo quanto 

do psicólogo frente à contraditória demanda mercadológica pelo trabalho especializado e 

fragmentado. 

De fato, segundo Antunes (2011), se por um lado o trabalho tornou-se complexificado, 

fragmentado e heterogeneizado, a partir dos novos desafios impostos pelo processo de 

reestruturação produtiva do capital, por outro lado, sob a condição da precarização, sofreu uma 

forma ainda mais intensificada e brutalizada de estranhamento, conforme expressão de Lukács 

(1981), pautada na degradação da condição humana.  

Desse modo, nos marcos da sociedade capitalista, a exploração da atividade essencial 

humana, mediante um trabalho fragmentado e alienado, coloca a necessidade de se (re)pensar o 

espaço-tempo no qual se desenvolve o processo de formação e construção da identidade de 

pedagogos e psicólogos. 

A “modernização da educação”, considerando todos os aspectos que a expressão carrega: 

organização burocrática da escola, tecnização dos processos de ensino, homogeneização dos 

currículos, compartimentalização dos conhecimentos em disciplinas isoladas, entre outros, é 

proclamada pelas bases de uma sociedade tecnizada e instrumentalizada pela racionalidade 

técnico-científica. Em decorrência dessa lógica, certa concepção de ciência, tecnologia, progresso, 

profissionalização implicam na redefinição do papel da escola e da universidade na formação dos 

profissionais pedagogos e psicólogos.  Nesse contexto, posturas que advogam ideias de inspiração 

illichiana (SAVIANI, 2008), pautadas na ilusão de que a transformação do mundo e da sociedade 

decorre diretamente da transformação e do aprimoramento íntimo do sujeito, questionam se a 

educação é, de fato, capaz de garantir a humanização e a emancipação do homem enquanto 

indivíduo e cidadão. 

Do enunciado acima decorre dois aspectos instigantes e de enorme importância: o primeiro, 

ao recorrer a Duarte (2001), diz respeito à necessidade de problematizar e compreender o papel 

dessa ilusão, que não é inócua ou irrelevante, na reprodução ideológica da formação societária; e 

o segundo, ao fazer menção a Freire (2000, p. 67), refere-se à premissa de que “se a educação 

sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda”. 

Essa proposição de Freire (2000) é corroborada por Coelho (2003), ao afirmar que: 

 

A educação é um ato profundamente significativo e importante para a 
humanidade, a sociedade e as pessoas, e indissociável dos processos de 
compreensão e de transformação do mundo e da sociedade, de criação de 
direitos, de produção do real como outro, diferente do que existe. Na 



 

sociedade homens concretos, historicamente determinados, criam formas 
de existência social e estas tornam possível a emergência de seres 
humanos, o que seria impossível sem a educação, cujos vínculos com a 
sociedade são demasiados estreitos e profundos para que possam ser 
esquecidos e silenciados (COELHO, 2003, p. 48). 

Portanto, as possibilidades de uma efetiva emancipação humana podem encontrar 

concretude e viabilidade social se o trabalho for concebido como princípio educativo. Isto quer dizer, 

como bem observou Frigotto (1999), que a educação não pode estar vinculada ao trabalho como 

forma controlada de atender às necessidades adaptativas, funcionais e de treinamento do 

trabalhador impostas pelas demandas do capital. Ao contrário, deve ter como preocupação 

fundamental o trabalho em sua forma mais ampla, afinal, segundo Saviani (2008, p. 24), “o trabalho 

educativo é o ato de produzir, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica 

e coletivamente pelo conjunto dos homens”. 

Trata-se de um convite à reflexão radical, rigorosa e de conjunto, proposta tanto por Coelho 

(2003) quanto por Saviani e Duarte (2010) sobre os problemas que a realidade apresenta, 

desentranhando a inteligibilidade de uma experiência opaca que se oferece para ser compreendida, 

negada, superada, enquanto real imediato, em detrimento à lógica dos discursos que se restringem 

à mera repetição dos conhecimentos instituídos. 

Nos embates desencadeados surgem as seguintes questões: Como se institui o processo 

de formação de pedagogos e psicólogos em uma sociedade que insiste na hegemonia do modelo 

de competências? Qual é o papel do pedagogo e do psicólogo frente ao compromisso social pela 

defesa do ensino e do atendimento público de qualidade, considerando as exigências do mercado 

de trabalho? Como pensar políticas de formação que promovam movimentos de resistência e de 

superação do modelo societário em pauta? De que modo a universidade se coloca, hoje, como 

espaço de discussão dessas políticas de formação? 

Essas questões complexas e, possivelmente, inconclusas, encontram eco nas reflexões de Zanolla 

(2007), ao alertar-nos para a necessidade de investir na construção da identidade do pedagogo e, 

acrescentaríamos, do psicólogo, dentro do princípio da criação de uma humanidade, um educador, 

um aluno, como sujeitos culturais e políticos. Isso pressupõe, segundo a autora, privilegiar a 

formação humana como inserção crítica no universo da cultura, o que suscita a formulação de uma 

questão preliminar: afinal, que ser humano queremos formar? 

Nada mais urgente, portanto, do que abrir um espaço de reflexão, provocação e debate a 

todos aqueles que, sob as falaciosas políticas neoliberais do mundo globalizado, vivenciam/se 

preocupam com os processos de formação e construção da identidade do pedagogo e do psicólogo. 

 

 

 

3. OBJETIVOS 



 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

Promover e ampliar troca de experiências, debates, estudos e pesquisas a partir de variadas 

matrizes epistemológicas referentes à temática “Pedagogia e Psicologia: formação e identidade 

social”, através do XXI Simpósio de Estudos e Pesquisas da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Goiás. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Proporcionar um espaço de interação entre pesquisadores interessados nos balanços da 

produção do conhecimento nas áreas da Educação e da Psicologia; 

 Dar visibilidade às pesquisas dos estudantes e docentes envolvidos nos estudos do campo 

da Educação e da Psicologia; 

 Estabelecer maior integração entre o sistema de ensino das redes: municipal, estadual e 

federal e entre a educação básica e superior; 

 Estreitar o diálogo em termos teórico-práticos no campo da Psicologia e da Pedagogia; 

 Possibilitar, em caráter multidisciplinar, debates no âmbito da pesquisa, do ensino e da 

extensão acerca de experiências inscritas nas áreas da Educação e da Psicologia. 

 Analisar os projetos de formação em curso, nos âmbitos do município, estado e União, a fim 

de inserir a temática da identidade do profissional a ser formado pela Faculdade de 

Educação da UFG. 

 Estabelecer vínculos acadêmicos entre diferentes instituições e grupos de pesquisa, visando 

o intercâmbio e o desenvolvimento de projetos integrados na problemática epistemológica 

da pesquisa na área da Educação e da Psicologia; 

 Discutir a identidade de psicólogos e pedagogos face aos desafios inerentes à consolidação 

de seu processo formativo, crítico e emancipatório; 

 

4. METODOLOGIA 

 

4.1. PÚBLICO ALVO 

 

Docentes e discentes dos cursos de graduação em Pedagogia e Psicologia; do Programa 

de Pós-Graduação em Educação da FE/UFG, bem como de outras instituições de ensino no âmbito 

público e privado do estado de Goiás e do país, com destaque para profissionais da Rede Pública 

Estadual e Municipal da Educação Básica. 

 

4.2. GRUPOS DE TRABALHO (GT) 



 

 

GT 1 – Cultura e Processos Educacionais (CPE); 

GT 2 – Educação, Trabalho e Movimentos Sociais (ETMS); 

GT 3 – Estado e Política Educacional (EPE); 

GT 4 – Formação e Profissionalização Docente (FPD); 

GT 5 – Fundamentos dos Processos Educativos (FPE). 

GT 6 – Processos Psicossociais (PSO): 

 Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem; 

 Psicologia Social; 

 Psicologia da Saúde e Hospitalar; 

 Psicologia do Trabalho e Organizacional; 

 Psicologia e Educação. 

GT 7 – Processos Clínicos e Abordagens de Atendimento (PCA). 

 

4.3. COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

Professores: 

1) Profa. Dra. Alessandra Oliveira Machado Vieira 

2) Profa. Dra. Anna Rita Ferreira de Araújo 

3)  Prof. Dr. José Antunes Marques 

4) Profa. Ms. Márcia Torres Pereira 

5) Profa. Dra. Marilúcia Pereira do Lago 

6) Prof. Dr. Nelson Cardoso Amaral 

7) Profa. Dra. Sheila Daniela Medeiros dos Santos 

8) Profa. Dra. Simei Araujo Silva 

9) Profa. Dra. Sílvia Rosa da Silva Zanolla 

10) Profa. Dra. Vanessa Gabassa 

11) Prof. Dr. Wanderley J. Ferreira Junior 

12) Prof. Dr. Wanderson Ferreira Alves 

 

Alunos(as): 

Isabela Valim de Moura Lopes 

Jakeline Elis Damacena Santos 

 
4.4. SUBCOMISSÕES DE TRABALHO 

 

As subcomissões de trabalho, vinculadas à Comissão Organizadora, foram criadas com o 

objetivo de sugerir, organizar, sistematizar e consolidar propostas específicas para a realização do 



 

XXI Simpósio de Estudos e Pesquisas da FE/UFG. Para concretização efetiva desse objetivo, as 

subcomissões acompanharão os processos de planejamento, execução e avaliação das atividades 

do Simpósio. 

As subcomissões foram pensadas e articuladas com base nas experiências dos Simpósios 

realizados anteriormente (RELATÓRIO DO XV SIMPÓSIO DE ESTUDOS E PESQUISAS DA 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO, 2006; RELATÓRIO DO XX SIMPÓSIO DE ESTUDOS E 

PESQUISAS DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO, 2011). 

 

4.4.1. Subcomissão de arte, cultura e divulgação: responsável em definir a programação artística 

e cultural do evento; estabelecer contatos com os profissionais convidados para apresentar as 

atividades nesse campo; escolher a logomarca e o layout que irão compor as peças do evento 

(cartaz, folder, pastas, etc.); entrar em contato com as gráficas e empresas de serigrafia; 

acompanhar o processo de elaboração da arte gráfica e da configuração das páginas de divulgação 

do evento na Internet (disposição textual, links, manutenção, etc); confeccionar convites; contatar 

autores, editoras e distribuidoras para o lançamento de livros; organizar o coquetel para o 

lançamento de livros; divulgar o evento nos meios de comunicação da UFG e na imprensa regional, 

em instituições da Educação Básica e da Educação Superior no estado de Goiás e no país, bem 

como em associações e autarquias como: Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Educação – ANPED, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia – 

ANPPEP, Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação – ANFOPE, 

Conselho Federal de Psicologia - CFP, entre outras. 

Professores: Profa. Dra. Anna Rita Ferreira de Araújo e Profa. Dra. Simei Araujo Silva 

 

4.4.2. Subcomissão da secretaria: responsável em selecionar e contatar monitores; reservar 

auditórios e salas para a realização das atividades científicas; elaborar ofícios, cartas, memorandos, 

listas, escalas de trabalho; supervisionar serviços gerais e atender as necessidades das salas de 

apresentação de comunicações, relatos e minicursos; providenciar o transporte para os convidados; 

realizar a comunicação com os palestrantes e enviar-lhes solicitações burocráticas; responder as 

informações dos participantes; acompanhar o funcionamento de
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subcomissões; verificar as inscrições, supervisionar os trabalhos gerais relativos aos secretários; 

organizar e disponibilizar os certificados do evento. 

Professores: Profa. Dra. Sheila Daniela Medeiros dos Santos; Profa. Dra. Alessandra Oliveira 

Machado Vieira; Profa. Dra. Marilúcia Pereira do Lago; Profa. Dra. Vanessa Gabassa; Prof. Dr. 

Wanderley J. Ferreira Junior; Profa. Ms. Márcia Torres Pereira. 

 

4.4.3. Subcomissão científica: responsável pela elaboração e envio do projeto do Simpósio às 

agências de fomento; pela produção dos textos de divulgação e publicação do evento, incluindo o 

texto de apresentação divulgado na Internet; pela avaliação de trabalhos enviados como propostas 

de minicursos, relatos de experiências e comunicações; pela indicação de avaliadores externos; 

pela definição da ordem da apresentação dos trabalhos; pela indicação dos coordenadores das 

mesas redondas e das comunicações orais; pela organização e alimentação do site (sítio) do 

evento; e pelo acompanhamento da comunicação estabelecida entre a secretaria e os proponentes 

dos trabalhos ao responder dúvidas, fornecer informações, estabelecer critérios de avaliação dos 

trabalhos e emitir pareceres tanto dos trabalhos aprovados como dos não aprovados. 

Professores: Prof. Dr. Wanderley J. Ferreira Junior; Prof. Dr. Wanderson Ferreira Alves. 

 

4.4.4. Subcomissão financeira: responsável pela captação de recursos para a efetivação do 

evento; pelo levantamento de despesas e custos; pela elaboração de planilhas para apresentar à 

Comissão Organizadora; pela abertura da conta na FUNAPE, pela realização de orçamentos; pelas 

informações sobre pagamentos; pelo estabelecimento de contatos com as fundações; pela 

elaboração junto à direção da FE do Plano de Trabalho do Simpósio; pelo acompanhamento do 

envio do projeto à Capes; pelo contato com empresas e instituições patrocinadoras; pelo 

recebimento e pela conferência do material enviado pelas empresas prestadoras de serviços; pela 

definição de pagamentos junto à direção da Faculdade; pelo acompanhamento do saldo da conta 

do Simpósio; pela emissão de recibos e pelo controle diário do fluxo do caixa; pelo 

acompanhamento do pagamento de palestrantes, do pessoal da secretaria e dos prestadores de 

serviços em geral, sobretudo, após a concretização do evento. 

Professores: Prof. Dr. Nelson Cardoso Amaral; Profa. Dra. Sílvia Rosa da Silva Zanolla; Prof. Dr. 

José Antunes Marques.
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4.5. ESTRUTURA E PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 

PEDAGOGIA E PSICOLOGIA: formação e Identidade Social 

 
 

4.5.1. Atividades artística e cultural. 

 Terça-feira (18/06) Quarta-feira (19/06) Quinta-feira (20/06) Sexta-feira (21/06) 

Manhã  7h30 min – 18h 
Credenciamento 
9h-9h15min  
Atividade Cultural 
 
9h15min-12h 
Conferência II 

Pesquisa e Política de Pós-
Graduação 
Oswaldo Yamamoto 
(UFRN) 
João F. Oliveira (UFG) 

8h – 9h 
Sessão de Pôsteres  

Participantes (GT’s) e Sessão 
de Pôsteres Grupos de 
Pesquisa - Pedagogia 
9h15min – 12h 
Mesa redonda I 

Identidade e formação  
Marilene Proença (USP) 
Iria Brzezinski (PUC/GO) 
 
 

8h – 11h  
Minicursos 

11h – 12h 
Sessão de Pôsteres 
Participantes (GT’s) e Sessão 
de Pôsteres Grupos de 
Pesquisa – Psicologia 

Tarde 16h – 19h 
Credenciamento 

 Comunicações Orais 

  
14h – 15h30m 
Sessão 1 GT’s 
  
16h – 17h30m 
Sessão 2 GT’s 
  

14h – 17h 
Minicursos 

  
17h v– 19h 
Apresentação cultural e 
lançamento de livros 

14h – 17h 
Mesa Redonda III 

Cultura, infância e formação 
Ivone Barbosa (UFG)  
Angela Branco (UNB) 
  
Mesa Redonda IV  

Trabalho docente e avaliação 
Ildeu M. Coelho (UFG)  
Luiz Carlos de Freitas 
(UNICAMP) 
 
17h – 18h 
Avaliação e Encerramento 

Noite 
  
s 

18h30min- 18h45min 
Apresentação Artística 
18h45min– 19h15min 
Abertura Oficial  
19h15- 22h 
Conferência I 

Pedagogia e 
Psicologia – Formação 
e Identidade social 
José L. Crochik (USP)  
Antonio J. Severino 
(USP) 

18h30min - 18h45min 
  
19h – 22h  Conferência III 

 
Pedagogia e Psicologia – 
Formação e Identidade 
social 
 
José C. Libâneo (PUC/GO) 
Ana M. Bock (PUC/SP) 

19h – 22h 
Mesa Redonda II 

Trabalho e saúde 
 Sebastião B. Costa Neto 
(PUC/GO) 
Paulo Zambroni (UFPB) 

 

 

 

Conferências 

A conferência de abertura contará com a participação de dois convidados – um deles da área da 
Educação e o outro da Psicologia –, ocorrerão mais duas conferências (manhã e noite) no sentido de 
atender aos alunos dos turnos: matutino, vespertino e noturno. Os conferencistas reportarão aos temas 
“Pedagogia e Psicologia: formação e identidade social” e “Pesquisa e Política de Pós-Graduação em 
Pedagogia e Psicologia”. 

Mesas 
redondas 

As mesas redondas ocorrerão em períodos alternados: manhã, tarde e noite e sua organização seguirá 
a articulação dos Grupos de Trabalho apresentados.  

Minicursos 

Os minicursos ocorrerão nos períodos da manhã e da tarde. Como no caso das comunicações orais, as 
propostas de minicursos serão enviadas de acordo com os Grupos de Trabalho (GT’s) estabelecidos. 
Assim, a avaliação da Comissão Científica obedecerá aos mesmos critérios de seleção das 
comunicações orais. 

Comunicações 

As sessões de comunicações orais ocorrerão no período da tarde, de acordo com as experiências de 
ensino, pesquisa e extensão, realizadas nas mais variadas abordagens e campos. A inscrição e 
vinculação das comunicações ao XXI Simpósio dar-se-ão através dos Grupos de Trabalho (GT’s). 

 

Pôsteres A exposição de pôsteres dar-se-á durante o período da manhã. Nesse momento, serão apresentados 
pôsteres dos participantes inscritos (relatos de experiências e de pesquisas) e pôsteres dos núcleos e 
grupos de pesquisa da FE/UFG.  



 

 

As atividades artísticas dar-se-ão durante a abertura das conferências I e II, na quarta-feira, e 

também durante o período da tarde, na quinta-feira. O lançamento de livros ocorrerá posteriormente 

a apresentação artística programada para a quinta-feira à tarde. 

4.5.7 Divulgação 

Com o intuito de melhor divulgar as atividades e o trabalho da Comissão do Simpósio da 

Faculdade de Educação da UFG,  serão utilizadas três edições do Boletim Informativo do Simpósio 

da UFG, sendo o primeiro em Novembro, o segundo em Fevereiro e o terceiro em Maio. 

 

5. RECURSOS 

 

5.1. RECURSOS HUMANOS 

 

 Monitores, professores e alunos da Graduação e da Pós-graduação dos cursos de 

Psicologia e de Pedagogia; 

 Pessoal que realiza trabalho de secretaria (1 técnico-administrativo); 

 Professores convidados: 4 para as conferências de abertura e 8 para as mesas redondas, 

sendo que 4 serão do estado de Goiás e 8 serão provenientes de outros estados; 

 Pessoal responsável pela infraestrutura: instalações, terceiros etc. 

 

5.2. RECURSOS MATERIAIS 

 

Plano de Aplicação de Recursos Financeiros – Projeção para 2013 

 

RECEITA ** (detalhar a fonte da receita e cronograma de desembolso - item 7)   

SALDO DO PROJETO DO ANO DE 2011  5.000,00 

RECEITA TOTAL DO PROJETO   R$0,00 

   

PREVISÃO DE DESPESAS   

OUTROS CUSTEIOS   R$0,00 

Outros Custeios   R$0,00 

 
 
 

   

1 - Diárias (3390.14)                                                                                                                                                                
(total) 

(total)  

          Diárias (colaboradores da UFG)  R$ 0,00 

          Diárias (colaboradores convidados)    

   

2 - Auxílio Financeiro a Estudantes (3390.18)                                                                                                                                                                
(total) 

(total) R$0,00 

          Bolsas a Estudantes (colaboradores da UFG)  R$ 0,00 

   



 

3 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores (3390.20)                                                                                                                                                                
(total) 

(total) R$ 0,00 

          Bolsas a Pesquisadores (colaboradores da UFG)  R$ 0,00 

   

4 - Material de Consumo (3390.30) (total) R$ 5.000,00 

         Material de Expediente  R$ 1.000,00 

         Material de Laboratório  R$ 0,00 

         Material de Informática  R$ 1.000,00 

         Material de Construção  R$ 0,00 

         Material de Limpeza  R$ 3.000,00 

         Outros (material de construção)  R$0,00 

   

5 - Passagens e Despesas com Locomoção (3390.33) (total)  

Passagens e Despesas com Locomoção (passagens aéreas dos 
conferencistas e transporte de ônibus dos monitores). 

  

   

6 - Serviços de Terceiros Pessoa Física (3390.36) (total) R$ 8.800,00 

6.1 – Gratificação por Encargo de Curso e Concurso – Pagamento Contracheque (3390.36) R$ 0,00 

         Coordenação  R$ 0,00 

         Sub coordenação  R$ 0,00 

         Colaboradores Eventuais (Serviços de Apoio Administrativo, Operacional e Técnico)  R$ 8.800,00 

         Colaboradores eventuais Especializados (Professores UFG – Ativo)  R$ 0,00 

         Colaboradores eventuais Especializados (Professores Orientadores UFG – Ativo) R$ 0,00 

6.2 – Colaboradores Eventuais – Externos  (3390.36)  R$ 0,00 

         Colaboradores eventuais Especializados (Professores UFG Aposentado e Convidados) R$ 0,00 

         Colaboradores eventuais Especializados (Professores UFG Aposentado – Orientadores) R$ 0,00 

         Colaboradores eventuais Especializados (Professores Convidados – Orientadores) R$ 0,00 

         Outros Colaboradores Eventuais (especificar)   R$ 0,00 

         Encargos s/ Serviços (20% INSS)  R$ 0,00 

6.3 – Monitores e Estagiários – Alunos (3390.36)  R$ 0,00 

          Monitores  R$ 0,00 

         Estagiários  R$ 0,00 

         Seguro p/ Estagiários (1,00%) ao mês  R$ 0,00 

   

7 - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica (3390.39) (total) R$ 14.880,00 

         Hospedagem e Alimentação   R$ 13.500,00 

         Estagiários (Contratos IEL ou CEE)  R$ 0,00 

         Auxílio-Transporte (R$ 6,00 x por dia efetivamente estagiados (Estagiário Fl. SIAPE) R$ 0,00 

         Auxílio-Transporte (Contratos IEL ou CEE - Sit Pass SETRANSP)  R$ 0,00 

         Encargos Estagiários (5%)  R$ 0,00 

         Consultorias  R$ 0,00 

         Assinatura de Periódicos/Anuidades  R$ 0,00 

         Confecção de Cartaz p/ Divulgação  R$ 580,00 

         Adequação de espaço (reforma)  R$ 0,00 

 
 
 

         Reprodução de documentos  R$ 500,00 

         Correios  R$ 300,00 

         Outros (inscrições congressos / cursos na área da saúde)  R$ 0,00 

   

8 - Investimento  (4490.51 e 4490.52) (total) R$ 7.080,00 

         Obras e Instalações  R$ 0,00 



 

       Equipamentos e Material Permanente (móveis, máquinas, livros, 
aparelhos, etc)  

 R$7.080,00 

   

9 – Taxas (total) R$ 4.640,00 

         Fundo Institucional (% s/ outros custeios) 3,00% R$ 1.740,00 

         Fundo Local (% s/ outros custeios) Faculdade de Educação 7,00% R$ 0,00 

        Taxa de Administração (% s/ outros custeios + investimentos) – Fundação 
RTVE 

5,00% R$ 2.900,00 

   

TOTAL (RECEITA - PREVISÃO DE DESPESAS  0,00 

 

6. DETALHAMENTO DA RECEITA/BUSCAR APOIO: 

 

Bancos (Banco do Brasil, Banco Itaú, Caixa Econômica). 

Pesquisadores com financiamento; 

CRP – Conselho Regional de Psicologia. 

PROEC – Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. 

PPGE – Programa de Pós-Graduação em Educação. 

SINPRO – Valor referente a inscrições. 

SEE – Secretaria Estadual de Educação – (Valor referente inscrições). 

SME – Secretaria Municipal de Educação de Goiânia – (Valor referente a inscrições,).  

SINTEGO – (Valor referente a inscrições). 

CAPES– Edital PAEP apoio a evento. 

 

Inscrições de alunos de graduação e professores de Educação Básica – (Valor referente a 

inscrições). Inscrições de alunos de pós-graduação e professores universitários – (Valor referente 

inscrições). 

 

7. DETALHAMENTO DE PAGAMENTO À PESSOA-FÍSICA (NOME, CARGA HORÁRIA/TEMPO E 

VALOR). 

 

7.1 QUADRO DE PESSOAL 

 

ITEM NOME CARGO 
CARGA HORÁRIA 

VALOR 
2010 2011 2012 

1.   Secretaria executiva 
(40 horas semanais durante os 
meses de setembro e outubro e 
até o dia 15 de novembro) 

  
400 horas 

  
R$ 4.000,00 

 

2.   Recepcionista 
(40 horas semanais durante os 
meses de setembro e outubro e 
até o dia 15 de novembro) 

 400 horas  R$ 2.800,00 



 

3.   Apoio de secretaria 
(20 horas semanais durante os 
meses de setembro e outubro e 
até o dia 15 de novembro) 

 200 horas  R$ 1.000,00 

4.   Apoio de secretaria 
(20 horas semanais durante os 
meses de setembro e outubro e 
até o dia 15 de novembro) 

 200 horas  R$ 1.000,00 

 
 
7.2. RECURSOS SOLICITADOS 
 

 
Passagens Nacionais (Tarifas promocionais sujeitas a reajustes) 

 

Descrição Quantidade Ida Volta Valor total 

     

     

     

     

     

 

Quadro: Diárias - recompor 
 

Descrição Quantidade Valor Unitário. Valor total 

    

    

    

    

    

    

 

7.3. QUADRO SERVIÇOS DE TERCEIROS: SERVIÇOS GRÁFICOS 

 

Descrição Quantidade Valor Unit. (R$) Valor total 

Certificados 1500 0,50 750,00 

Folders 2000 0,25 500,00 

Bloco de anotações 1300 0,50 650,00 

Banner – 0,80 x 1,20 m 05 50,00 250,00 

Banner – 4,28 x 5,76 m 01 800,00 800,00 

Cartazes 1000 0,50 500,00 

Outdoor 02 500,00 1.000,00 

Anais impressos 1300 5,00 6.500,00 

Publicação de livro (conf. e mesas red.) 1300 10,00 13.000,00 

Publicação de CD – comunicações orais 1300 5,00 6.500,00 

Confecção de pastas 1300 5,00 6.500,00 

Confecção de camisetas para comissão 
organizadora 

100 5,00 500,00 

TOTAL   37.450,00 
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7.4. QUADRO: SERVIÇOS DE TERCEIROS: INFRAESTRUTURA PARA AS SALAS  

 

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor total 

Locação de data-show  05 540,00 2.700,00 

Locação de computador 05 180,00 900,00 

Locação de TV 05 150,00 750,00 

Locação de vídeo 05 150,00 750,00 

TOTAL   5.100,00 

 

7.5. QUADRO: SERVIÇOS DE TERCEIROS: RECURSOS HUMANOS SEM VÍNCULOS INSTITUCIONAIS 

 

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor total 

Secretaria executiva Unid. 1.500,00 1.500,00 

Serviço de recepção Unid. 2.000,00 2.000,00 

Apoio de secretaria 02 800,00 1.600,00 

Serviço de revisão de texto 200 8,00 1.600,00 

Serviços técnicos em áudio-visual 04 150,00 600,00 

Produção da arte (site, banner, 
folder, capa dos anais, etc.) 

01 2.000,00 2.000,00 

Criação do site com sistemas de 
inscrição de participação, de 
trabalho, de avaliadores, de contato. 

01 2.000,00 2.000,00 

TOTAL   11.300,00 

 

8. RESUMO TOTAL DAS DESPESAS SOLICITADAS 

 

Descrição SOMA 

Passagens Nacionais  

Diárias   

Serviços de Terceiros: serviços gráficos 37.450,00 

Serviços de Terceiros: infra-estrutura para as salas  5.100,00 

Serviços de Terceiros: recursos humanos sem vínculos institucionais 11.300,00 

TOTAL  
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9. CRONOGRAMA DO XXI SIMPÓSIO DE ESTUDOS E PESQUISAS DA FE/UFG 

 

ANO 2012 2013 

ATIVIDADES Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

1. Reuniões para organização do Simpósio.          

2. Elaboração do Projeto.          

3. Submissão do Projeto ao Conselho Diretor e 

Cadastramento no PROEC. 

         

4. Apresentação dos boletins informativos          

5. Envio do Projeto a CAPES.          

6. Produção e aprovação da arte (site, cartaz, folder, 

certificados (?), pasta, crachá, marcador de livro, etc). 

         

7. Divulgação e comunicação XXI Simpósio FE/UFG (?).          

8. Lançamento do site do XXI Simpósio FE/UFG.          

9. Período de inscrição para seleção monitores.          

10. Definição e divulgação do resultado dos monitores 

selecionados. 

         

11. Levantamento das agências financiadoras de evento, 

identificação e mapeamento dos possíveis apoiadores. 

         

12. Reunião com representantes dos sistemas de ensino          

13. Definição e agendamento dos conferencistas e 

convidados para mesas-redondas. 

         

14. Definição e reserva do espaço físico, bem como dos 

recursos necessários (equipamentos, expositores, etc). 

         

15. Elaboração dos Anais Eletrônicos.          

16. Realização do XXI Simpósio FE/UFG.          

17. Reunião de Avaliação do XXI Simpósio FE/UFG.          

18. Elaboração de Relatório Final do XXI Simpósio FE/UFG 

para a(s) agência(s) financiadora(s) e prestação de contas. 

         

19. Apresentação do relatório de avaliação no Conselho 

Diretor da FE/UFG. 
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