
 

 

 

 
Terceira Circular X Seminário Interno do Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências 

e Matemática – Unicamp 
18 a 20 de março de 2021  

A Comissão Organizadora do X Seminário Interno do Programa de Pós-graduação em Ensino de 
Ciências e Matemática vem por meio desta divulgar as informações necessárias aos participantes para 
submissão dos projetos. 

O projeto e a carta de ciência assinada pelo orientador deverão estar identificados (conforme os 
modelos publicados na segunda circular) e devem ser enviados até às 23:59 horas do dia 07 de 
fevereiro de 2021. Não serão aceitos trabalhos após esta data. 

Os participantes que irão apresentar projetos devem se inscrever e submeter os trabalhos pelo link 
https: www.even3.com.br/xseminariointernopecim 

Para enviar a carta assinada pelo orientador: Clique em documento identificado e faça o upload 
do arquivo assinado em formato .pdf 

Para o envio do projeto de pesquisa: Clique em documento não identificado e faça o upload do 
arquivo em formato .pdf. Apesar do título ser “documento não identificado” solicitamos que no 
projeto conste o nome dos autores (estudante e orientador).  

 



 

 

 

Inscrições Gerais: 

TODOS os participantes deverão se inscrever no Seminário até as 23:59 horas do dia 16 de março 

de 2021, pelo link https: www.even3.com.br/xseminariointernopecim 

Programação do evento 

18 de março de 2021 – Quinta-feira: Recepção aos ingressantes  

(optativo aos estudantes veteranos do PECIM) 

09:00h – 10:00h Apresentação do Programa pela Coordenação.  

10:15h – 11:45h Integração PECIM / UNICAMP: Conversa com 

estudantes veteranos apresentando – Representantes 

discentes e estudantes convidados. 

Apresentação do Regimento interno e normas do 

Programa – Coordenação do Programa 

Almoço 

14:00h – 16:00h Mesa-redonda com estudantes egressos do PECIM. 

16:15h – 17:00h Apresentação das linhas de pesquisa e impactos do 

PECIM em termos de produção acadêmica. 

Coordenação do Programa 

19 de março de 2021 – Sexta-feira 

08:30h – 09:00h Solenidade de Abertura 

09:00h – 10:45h Mesa-Redonda 1 – Pesquisas sobre a Formação de 

professores 

10:45h – 11:00h Intervalo 

11:00h – 12:20h Apresentação dos Projetos 

Almoço 

14:00h – 16:00h Apresentação de Projetos 

16:00h – 16:15h Intervalo 

16:15h – 18:00h Apresentação de Projetos 

20 de março de 2021  –  Sábado 

09:00h – 10:15h Apresentação dos Projetos 

10:15h – 10:30h Intervalo 



 

 

10:30h – 12:00h Apresentação dos Projetos 

Almoço 

14:00h – 16:00h Mesa de encerramento:  Pesquisas sobre Tecnologias 

voltadas a educação. 

16:00h – 16:15h Intervalo 

16:15h – 18:00h Avaliação do Seminário 

LEMBRAMOS A TODOS QUE É OBRIGATÓRIA A PARTICIPAÇÃO EM 75% DAS 

ATIVIDADES NOS DIAS 19 E 20/03. 

Dúvidas e sugestões 

Para qualquer necessidade especial, dúvidas ou sugestões, entre em contato com a Comissão 

Organizadora por e-mail seminariointernopecim@gmail.com ou pelo link “Entrar em Contato” no 

site do evento. 

 

   COMISSÃO ORGANIZADORA 

  

  

 
 
 
 

 


