XIII ENPEC
Caldas Novas - GO
A CENTRALIDADE DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS EM TEMPOS
DE MOVIMENTOS DE NÃO CIÊNCIA: interação, comunicação e legitimação
Segunda Circular
Apresentação
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
XIII edição será realizada de 26 a 30 de setembro de 2021 em Caldas Novas, Goiás.
O XIII ENPEC tem como objetivo reunir e favorecer a interação entre professores-pesquisadores
da Educação Básica e Superior, pós-graduandos, licenciandos, formadores de professores e de
pesquisadores das áreas de Educação em Ciências e suas correlatas, isoladamente ou de
maneira interdisciplinar, com a finalidade de discutir trabalhos de pesquisas recentes e abordar
temáticas de interesse da ABRAPEC.
Dentre as atividades programadas para o evento, destacam-se: painéis; mesas-redondas;
debates; rodas de conversa; encontros; mostras e a Escola.
A apresentação dos trabalhos será por meio de rodas de conversa, formato que privilegia a
discussão dos trabalhos de forma dinâmica. Todos os trabalhos apresentados serão completos
(mínimo 15 mil caracteres) e publicados nas atas do XIII ENPEC.
Linhas Temáticas
Os autores deverão indicar a linha temática em Educação em Ciências à qual seu trabalho se
vincula, dentre as listadas a seguir:
Ensino e aprendizagem de conceitos e processos científicos: aspectos cognitivos,
sociais, culturais e afetivos envolvidos no ensino e na aprendizagem de conceitos
científicos em diferentes níveis de escolaridade; ensino de ciências e inclusão escolar;
ambientes de aprendizagem; aprendizagem colaborativa; modelos e modelagem; ensino
por investigação; experimentação e aprendizagem de habilidades científicas; abordagens
e práticas de avaliação.
Formação de Professores: análise de programas e políticas de formação; avaliação de
modelos e práticas de formação para diferentes níveis e modalidades de escolaridade;
desenvolvimento profissional; saberes e práticas docentes.

História, Filosofia e Sociologia da Ciência: história, filosofia e sociologia da ciência e
da tecnologia; estudos historiográficos e de história do pensamento; epistemologia e
natureza da ciência e da tecnologia, ensaios e estudos socio-históricos.
Educação em Espaços não-formais e Divulgação Científica: história, políticas e
práticas de divulgação científica; literatura, mídias e análises midiáticas das formas de
divulgação, divulgação científica e inclusão social; relações entre comunicação e
educação; educação em museus, centros, mostras, exposições, vídeos e outros espaços
não formais de Educação em Ciências.
Educação Ambiental e Educação do Campo: relações entre educação ambiental e do
campo com a Educação em Ciências; questões socioambientais; educação para a
sustentabilidade e soberania (alimentar, energética); agroecologia; movimento sociais do
campo e ambientais; campo e exploração do trabalho (classe, raça e gênero) e da
natureza; diversidades e identidades; pedagogia da alternância.
Educação em Saúde e Educação em Ciências: relações entre a educação em saúde,
educação popular em saúde, a promoção da saúde, formação docente e profissional em
saúde e a Educação em Ciências.
Linguagens e Discursos: teorias da linguagem, do texto e do discurso; interfaces teóricas
e interdisciplinares nos discursos; abordagens discursivas em pesquisas na Educação em
Ciências; estudos sobre argumentação e interações discursivas; representações,
cognição, leitura e escrita na Educação em Ciências.
Educação CTS/CTSA e Alfabetização Científica e Tecnológica: relações entre
CTS/CTSA, formação de professores, currículo e materiais didáticos; questões
sociocientíficas (QSC); alfabetização/letramento científico e tecnológico.
Diferença, Multiculturalismo, Interculturalidade: relações entre Educação em Ciências
e inclusão, gênero, religião, classe; educação para relações étnico-raciais, indígena,
quilombola; direitos humanos; decolonialidade e pedagogias decoloniais; políticas de
ações afirmativas e políticas de identidades e diferenças.
Processos, Recursos e Materiais Educativos: experiências didáticas investigativas;
dinâmicas em grupo; unidades e sequências didáticas; jogos e atividades lúdicas;
atividades práticas; experimentação; relações entre Arte e Ciência; estudos sobre
recursos didáticos e mídias digitais.
Políticas Educacionais e Currículo: história, análise e avaliação de políticas públicas em
diferentes níveis e modalidades de ensino; desenvolvimento e reformas curriculares;
políticas de currículo; conhecimento escolar; aspectos teóricos e metodológicos de
avaliação; história das disciplinas científicas; inovações educacionais; currículo e cultura;
avaliação e legislação de sistemas educacionais; fomento à pesquisa em educação
científica e tecnológica e políticas de desenvolvimento social; relações entre público e
privado nas políticas educacionais; políticas de formação de pesquisadores; estudos
comparativos internacionais relacionados à Educação em Ciências;

Questões Teóricas e Metodológicas da Pesquisa: considerações filosóficas e
epistemológicas sobre a natureza da pesquisa na área; referenciais teóricos, abordagens
metodológicas e modalidades de pesquisa; Educação em Ciências como campo científico;
prospecção e identificação de tendências e perspectivas teóricas e metodológicas na
pesquisa em Educação em Ciências.
Submissão de Trabalhos
Os trabalhos deverão ser submetidos pelo primeiro autor, que será, necessariamente, o
apresentador. Para maximizar as oportunidades de participação, cada inscrito só poderá submeter
um trabalho. Dessa forma, o inscrito será o primeiro autor do trabalho e, consequentemente, o
apresentador. Não há limite para participação como coautor. O trabalho completo a ser
submetido deverá seguir o padrão estabelecido no modelo disponibilizado nas páginas da
ABRAPEC e do XIII ENPEC.
Período de submissão de trabalhos: 27 de julho a 04 de setembro de 2020.
Submissões on-line: https://www.adtevento.com.br/2021/enpec/sis/inscricao/index.asp

Principais Datas
Atividades

Datas

Submissão de trabalhos

27/07 a 04/09/20

Resultado da avaliação dos trabalhos submetidos

01/12/2020

Recursos

03 a 05/12/20

Resultados dos recursos

11/12/2020

Envio dos textos completos – versão final

30/04/2021

Realização do XIII ENPEC

26 a 30/09/2021

Valores das Inscrições

Professor Universitário

Anuidade ABRAPEC
até Julho (R$)
200,00

Inscrição no XIII
Enpec (R$)
300,00

Professor da Educação Básica

80,00

60,00

Doutorandos

160,00

130,00

Mestrandos

120,00

100,00

Estudante de Graduação

40,00

60,00

Não sócio

---------

850,00

Categoria/Calendário

OBS: Os valores dos professores e alunos de pós-graduação de associações científicas estrangeiras
parceiras da ABRAPEC, equivalem aos mesmos valores dos associados brasileiros da ABRAPEC.

Lembretes Importantes
A extensão dos trabalhos é de, no mínimo, 15 mil e, no máximo, 20 mil caracteres com espaços,
de acordo com modelo a ser disponibilizado.
Os textos não devem conter autocitações ou referências que permitam identificar sua autoria.
Os trabalhos de autores brasileiros devem ser submetidos e apresentados em Português.
Os trabalhos de autores estrangeiros podem ser submetidos e apresentados em Português,
Espanhol ou Inglês.
O envio de trabalhos não implica em nenhum pagamento prévio, seja de anuidade ou de
inscrição.
O cadastro na plataforma é obrigatório para todos (as) os (as) autores (as), mas o pagamento
da inscrição só é obrigatório para quem participa do evento.
Todos (as) os (as) coautores (as) devem estar cadastrados na plataforma, mas somente será
exigido o pagamento da taxa de inscrição do autor que apresentará o trabalho no evento.
Solicitamos cuidado e atenção na inserção dos dados dos (as) coautores (as) (informações
de nome, instituição titulação etc.), uma vez que são estas informações que serão utilizadas
pelo sistema quando da organização da programação, dos cadernos de resumos, da emissão
dos certificados e, finalmente, das atas do evento.
Contamos com sua ajuda na divulgação do evento e com sua participação.
Para mais informações, acesse a primeira circular:
http://abrapecnet.org.br/wordpress/pt/xiii-enpec/

Rochele Loguercio
Presidenta da ABRAPEC
Comissão Organizadora do XIII ENPEC
www.abrapecnet.org.br

