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Companheiros e Companheiras Anfopeanos e Anfopenas,  
 

Divulgamos nesse momento mais um Boletim que tem por objetivo 
oferecer informações sobre XVIII ENCONTRO NACIONAL DA ANFOPE 2016, 
a ser realizado de forma articulada com outros Eventos da Escola de Formação 
de Professores e Humanidades da PUC Goiás, quais sejam: XII Simpósio do 
Curso de Pedagogia; o XVII Seminário do Programa de Pós-Graduação em 
Educação e o VII Encontro do PIBID.  

Diante dessa pluralidade de interesses, ainda não há temática geral 
definida, no entanto, acreditamos que deverá versar sobre a Conjuntura 
Nacional, as Políticas de Formação de Professores, o Trabalho Docente e a 
Impactos das Políticas Governamentais da atualidade. 

Quanto à programação, ainda não totalmente definida passaremos a 
dar alguns informes:  
1. 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. 
2. Observem as informações acerca dos dados bancários para pagamento da 
anuidade. A ficha de inscrição que deverá ser remetida para o e-mail: 
secretariaanfope@gmail.com   está anexa. 
Banco do Brasil  
Agência: 4405-9 
Conta Corrente: 9.514-1 

3. A Assembleia Geral Ordinária conforme edital enviado para todos os 
Associados realizar-se-á me 7 de dezembro do ano em curso, nas 
dependências da Escola de Formação de Professores da PUC Goiás; 
4. Os interessados poderão submeter trabalhos ao Comitê Científico. Não 
haverá sessão de Pôsteres. As Comunicações serão orais. 
Normas para submissão de trabalhos.  
1. Solicita-se que encaminhem Resumos Expandidos.  
2. Cada autor (a) poderá inscrever 1 (um) trabalho individual ou com co-
autores. 
3. A apresentação dos Resumos deverá ser em pdf (com identificação de 
autoria) e em Word (sem identificação de autoria).  
4. 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. 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. 
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- 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). 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          Iria Brzezinski 
Presidente da Anfope 

 
 
 


