
 
 

 

MODALIDADES DE TRABALHOS 

 

 1 - Pesquisa Científica: Esta modalidade de trabalho deverá 

relatar pesquisas empíricas ou teóricas.  

2 - Relato de experiência: Esta modalidade de trabalho deverá 

relatar uma reflexão fundamentada sobre a prática educacional 

articulada ao desenvolvimento regional.  

3 - Produção de Material Didático: Esta modalidade de trabalho 

deverá relatar a descrição de características da forma, do conteúdo e 

do uso pedagógico de materiais didáticos desenvolvidos pelo(s) 

autor(es) do trabalho. O trabalho também deve apresentar as bases 

teóricas que fundamentaram a produção do referido material 

didático. 

 

EIXOS TEMÁTICOS 

 

Eixo I – Educação e desenvolvimento regional. 

Novos modos de concepção de educação. Políticas e ações de 

desenvolvimento e redução das desigualdades regionais na área 

educacional. Educação e território. Educação em espaços não formais 

como propostas políticas. Economia e educação. Ações, programas 

públicos/privados e educação. A pós-graduação stricto-sensu e sua 

relação com a educação básica. Educação das populações 

tradicionais, populações do campo, comunidades indígenas, 

quilombolas, e das pessoas com deficiência. Reflexos da Pandemia 

COVID-19 na educação.  

 



 
 

 

Eixo II - Políticas educacionais e desenvolvimento regional. 

 Políticas educacionais em todos os níveis e modalidades na 

educação. Planos de Educação. A formação de professores e suas 

articulações. Avaliação e qualidade da educação. Financiamento da 

educação. Gestão da educação. Educação Superior: as contribuições 

do ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica. A Base 

Nacional Comum Curricular e as propostas curriculares dos entes 

federativos: o local, o regional e o nacional. Políticas globais na área 

da educação. Cooperação internacional e à internacionalização da 

educação superior. 

 

Eixo III - Práticas inovadoras em educação e desenvolvimento 

regional  

Projetos Políticos Pedagógicos e Interdisciplinaridade. Relação entre 

ensino, pesquisa e interdisciplinaridade. Práticas pedagógicas e 

interdisciplinaridade. Inovações tecnológicas e educação. Outras 

práticas inovadoras em educação e desenvolvimento regional. 

Práticas decorrentes dos processos de ensino, pesquisa e extensão 

durante a Pandemia COVID-19. 

 

NÚMERO DE AUTORES POR TRABALHO 

Cada participante poderá submeter e apresentar até 3 trabalhos 

como autor principal, limitando-se a três coautores.  

 


