
 

 
 

                          Seminário Gepráxis, Vitória da Conquista – Bahia – Brasil, 25 a 28 de maio de 2021. 
 

 

Vitória da Conquista, Bahia, Brasil, 17 de maio de 2021. 

Circular nº 07/2021 

Aos autores dos trabalhos aprovados para apresentação e publicação no Seminário Gepráxis 

 

 

Prezado (a), 

 

Estamos nos aproximando do período de realização do VIII Seminário Nacional e IV 

Seminário Internacional Políticas Públicas, Gestão e Práxis Educacional (Seminário Gepráxis), 

que ocorrerá nos dias 25 a 28 de maio de 2021, promovido pelo Programa de Pós-Graduação 

em Educação (PPGEd), da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), campus de 

Vitória da Conquista, estado da Bahia, Brasil.  

Nesta Circular apresentamos nossos agradecimentos a cada autor de manuscrito 

aprovado para apresentação e publicação nos anais do Seminário Gepráxis. Para nós é uma 

honra saber que nosso evento foi escolhido como espaço/oportunidade de divulgação dos 

estudos desenvolvidos por cada um que submeteu seu artigo.  

As comunicações orais ocorrerão em três momentos ao longo do evento; nos dias 26, 

27 e 28 de maio, com sessões simultâneas das 8h às 10h. As comunicações orais dos artigos 

aprovados para apresentação e para publicação ocorrerão pela Plataforma Google Meet. 

Oportunamente serão divulgados o horário e o link de acesso a casa sala virtual, tanto para 

autores como para ouvintes. Cada expositor poderá utilizar o recurso da projeção de 

PowerPoint, caso se interesse, e poderá se servir de um modelo que considerar conveniente. No 

entanto, enviamos uma sugestão de PowerPoint com o tema do Seminário Gepráxis, sendo que 

NÃO HÁ obrigação de utilizar o modelo sugerido, podendo utilizar outro modelo de sua 

preferência.  

O tempo de 2h destinado a cada sessão de comunicação científica será dividido entre 

os trabalhos que constam na lista de cada sala. O professor que ficará em cada sala fará essa 

organização do tempo.  

Ademais, manifestamos, mais uma vez, o desejo de contarmos com a presença virtual 

de toda gente durante as atividades do evento. Informamos que, com exceção das 

comunicações orais, todas as outras atividades serão realizadas no Canal do PPGEd/UESB no 

YouTube: www.youtube.com/ppgeduesb. 

No Seminário Gepráxis de 2021 estaremos todos e todas geograficamente distantes, 

mas unidos em torno do propósito de fazer Ciência. Desejamos que o Seminário seja uma 

oportunidade em aprendizagens. 

 

Cordiais saudações acadêmicas,  

 

 

Comissão Organizadora  

http://www.youtube.com/ppgeduesb

