
 

Primeira Circular 

X ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA ÁREA DE CIÊNCIAS 

O Encontro de Formação Continuada de Professores (ENFOCO) é um evento organizado pelo FORMAR-Ciências: 
Grupo de Estudos e Pesquisas em Formação de Professores da Área de Ciências, da Faculdade de Educação/Unicamp. 

Trata-se de um espaço para discussões sobre temas relacionados à formação de professores de Ciências e um espaço 

teórico-prático de formação continuada de docentes da Educação Básica. 

A edição de 2020 do ENFOCO ocorrerá nos dias 18 e 19 de junho de 2020 e pretende se constituir como um espaço 

de disseminação dos conhecimentos produzidos por grupos de pesquisa e por professores e professoras da Educação 

Básica que se dedicam ao Ensino de Ciências da Natureza e Educação Ambiental, estimulando o intercâmbio entre 

pesquisadores e professores de diferentes níveis.  
A participação no evento poderá ocorrer nas categorias “com apresentação de trabalho” ou “ouvinte”. Serão aceitos 

trabalhos nas linhas temáticas: 
■  Ensino de Ciências 
■  Formação de Professores 
■  Processos de Ensino/Aprendizagem 
■  Políticas Públicas Educacionais 
■  Educação Ambiental 

O resumo do trabalho deve ter entre 500 e 1000 palavras com espaço simples, conforme modelo disponível na página 

do evento. 

Os resumos aprovados serão publicados em Anais para divulgação científica. As apresentações dos trabalhos 

aprovados pela Comissão Científica ocorrerão nos dias 18 e 19 de junho de 2020 no formato de pôster.  

   Os participantes, cujos resumos forem aprovados e apresentados no evento, e que tiverem interesse em enviar 

trabalho completo, poderão fazê-lo após o evento. Os trabalhos completos serão avaliados e, se aprovados, comporão um e-

book organizado pelo Grupo FORMAR-Ciências. 

DATAS IMPORTANTES: 
Inscrição de trabalhos (Resumos): Até 2 de Fevereiro de 2020 

Divulgação dos trabalhos aprovados: 13 de Abril de 2020 

Apresentação dos trabalhos: 18 e 19 de junho de 2020 

Submissão de Trabalhos Completos e apresentados no evento (opcional) – até 27 de julho de 2020 (ver modelo na página do 
evento) 

Inscrições e valores 

Até 20 de Abril - R$ 60,00   

De 21 de abril até 17 de Junho - R$ 80,00 

Durante o evento - R$100,00 

Maiores informações: https://www.formar.fe.unicamp.br/  

Contamos com a ajuda de todos/todas na divulgação do X ENFOCO e com sua participação no evento. 

Comissão Organizadora do X ENFOCO 
Setembro/2019       
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