
 

1° CIRCULAR 

É com satisfação que anunciamos o XVI Encontro sobre Investigação na 

Escola, a realizar-se nos dias 29 e 30 de maio de 2020, na Universidade 

Federal do Rio Grande - Campus Santo Antônio da Patrulha. A décima 

sexta edição do encontro é uma realização da Universidade Federal do Rio 

Grande, do curso de Licenciatura em Ciências Exatas e do Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências Exatas, com apoio do Campus Santo 

Antônio da Patrulha, do Instituto de Matemática, Estatística e Física da FURG e 

da Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Patrulha.   

Os Encontros sobre Investigação na Escola, promovidos pela Rede de 

Investigação na Escola (RIE), acontecem no estado do Rio Grande do Sul 

desde o ano 2000, constituindo-se em um espaço-tempo de escrita, leitura, 

socialização e diálogo sobre experiências de sala de aula entre professores da 

Escola, da Universidade e estudantes da Licenciatura e da Pós-Graduação.   

Em defesa da escola, da ciência e da democracia, a décima sexta 

edição do Encontro sobre Investigação na Escola objetiva promover um 

processo dialógico de autoformação de professores, com aperfeiçoamento 

teórico-prático da sala de aula.  Com isso, no EIE o escrever assume função 

epistêmica, em um processo recursivo do professor na busca de expressar 

compreensões sobre o seu objeto em estudo.  

Os autores deverão indicar a linha temática, dentre as listadas abaixo, 

em que o trabalho melhor se situa.  

o Linha A – Experiências Curriculares: Ensino – aprendizagem – 

avaliação – metodologia – conteúdos – ideias dos alunos – 

interdisciplinaridade – recursos tecnológicos – didáticas específicas – 

material curricular (didático) – experiências educativas sem currículo 

prescrito (escolas alternativas). 



o Linha B – Formação Docente: inicial – continuada – permanente – 

extensão – grupos de estudo – organizações não tradicionais – coletivos de 

professores – vivências de autoformação – atividades não formais – 

reflexão sobre a própria prática. 

o Linha C – Cultura e Política Educativa: Reformas educativas – 

condições de trabalho docente – orientação escolar – relações na escola – 

violência escolar – discussão sobre padrões referenciais em educação 

DATAS IMPORTANTES 

01/01/2020 a 01/03/2020 Período de inscrição e submissão do relato em 
https://sinsc.furg.br/. 

01/03/2020 Data limite para o pagamento da taxa de 
inscrição (R$ 50,00) 

01 a 15/04/2020 Período de leitura entre pares dos relatos. 

16/04 a 01/05/2020 Período de aperfeiçoamento e reenvio das 
escritas a partir das contribuições do leitor. 

10 a 28/05/2020 Leitura dos trabalhos da Roda de Conversa da 
sala de apresentação. 

29 e 30/05/2020 Encontro presencial em Santo Antônio da 
Patrulha – RS. 

 

CONTATOS: 

Site: https://xvieie.furg.br/ 
 

e-mail: xvieie.furg@gmail.com 
  

 

Santo Antônio da Patrulha - RS, 27 de novembro de 2019 

Comissão Organizadora do XVI EIE 

 

   

https://sinsc.furg.br/
https://xvieie.furg.br/

