26 a 30 de setembro de 2021
Terceira Circular
O Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) é um evento bienal
promovido pela Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências
(ABRAPEC) e sua décima terceira edição será realizada nos dias 26 a 30 de setembro de
2021, no Centro de convenções do Grupo DiRoma, na cidade de Caldas Novas, Goiás, Brasil.
Recebemos inúmeros e-mails e manifestações pedindo a dilatação dos prazos por motivos
que consideramos muito importantes: a) o distanciamento provocado pela pandemia; b) a
sobrecarga de trabalho remoto; c) as dificuldades de conciliar trabalho e/ou estudo com as
crianças e famílias em casa; d) o quadro de adoecimento devido ao isolamento que dificulta
o desenvolvimento dos trabalhos acadêmicos; e) as incertezas e inúmeras dificuldades
financeiras geradas no efeito pandêmico, dentre outros.
Para responder a essas demandas, planejamos e organizamos diversas ações:
1. NOVOS AVALIADORES
Ainda que pareça um tempo longo desde a submissão até a realização do evento, há um
planejamento de datas a cumprir para não sobrecarregar nossos associados, que
gentilmente colaboram conosco na análise dos trabalhos do ENPEC (cerca de 1800, em
2019) e sabemos que todos estamos tensionados com a nova realidade. Para contemplar as
demandas, conseguimos aumentar em 30 % nosso cadastro de avaliadores.
2. ARTICULAÇÃO COM PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO
Conseguimos apoio de alguns programas de pós-graduação que disponibilizaram verbas
para o pagamento de anuidades e de inscrição de seus estudantes com recursos desse ano
do PROAP, possibilitando criar a campanha Reative que permite uma negociação das
mensalidades da ABRAPEC.
3. TEMPO E ESPAÇO PARA MULHERES-MÃES
Há uma mudança de postura das famílias para juntos organizarem suas demandas, e
partindo das sugestões e pedidos de nossas associadas-mães que estão em trabalho remoto
junto com seus filhos, dilatamos o período de submissão de trabalhos, bem como será
disponibilizada uma estrutura adequada e uma programação especial para receber as
famílias com crianças acima de 5 anos.
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4. EXPECTATIVAS
Acreditamos que nosso encontro será presencial e esperamos receber todos em Caldas
Novas, no Centro de convenções do Grupo DiRoma, e todo seu complexo de hotéis e clubes,
que disponibiliza espaços suficientes e qualificados para receber o evento do porte do
ENPEC, bem como nas instalações da Unidade Universitária da Universidade Estadual de
Goiás de Caldas Novas.
Enfim, com muita alegria, informamos que, o prazo limite para submissão de trabalhos no
evento será até 15 de março de 2021, com 2 avaliações parciais conforme cronograma
abaixo. Lembramos que o pagamento da inscrição no evento poderá ser realizado somente
após a aprovação final do trabalho.
Submissão de trabalhos

1ª
ETAPA

2ª
ETAPA

Resultado 1ª etapa da avaliação dos trabalhos

15 de janeiro 2021

Submissão de Recursos da 1ª etapa

18 a 22 de janeiro 2021

Respostas aos recursos da 1ª etapa

30 de janeiro 2021

Envio dos textos completos da 1ª etapa

01 de março a 05 de abril de 2021

Resultado 2ª etapa da avaliação dos trabalhos
submetidos até 15 de março de 2021

17 de maio de 2021

Submissão de Recursos da 2ª etapa
Respostas aos recursos da 2ª etapa

18 a 21 de maio de 2021
17 de junho de 2021

Envio dos textos completos da 2ª etapa

18 de junho a 19 de julho de 2021

Realização do XII ENPEC
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