
Grupo de Estudos e Pesquisa Tecnologias Digitais e Formação de Professores 

(GTDiF) coordenado por Rosemara Perpétua Lopes, tem como público-alvo 

estudantes de graduação, com prioridade para licenciaturas, estudantes de 

pós-graduação, professores em exercício na Educação Básica, professores 

universitários, em especial os formadores, e a comunidade escolar e 

universitária, em geral, interessada pela temática. O trabalho inclui atividades 

realizadas dentro e fora da universidade, em parceria e colaboração com 

escolas da rede pública de educação básica. O Grupo proporciona 

conhecimentos pouco presentes nos currículos formais dos cursos superiores 

de licenciatura. Página do grupo de pesquisa: https://ggtdif.wixsite.com/gtdif 

Grupo de Estudos sobre Materiais Didáticos, Ensino e Avaliação – GEMDAV. 

Coordenado por Silvio Ribeiro da Silva. Objetiva desenvolver estudos sobre a 

relação existente entre os materiais didáticos, o ensino dos eixos (leitura, 

produção de texto oral, produção de texto escrito e análise linguística) e a 

avaliação. 

Grupo de Pesquisas Linguísticas e Literárias Aplicadas ao Ensino, coordenado 
por Santinha Neuda Alves do Lago. Objetiva estudar questões que envolvem o 
discurso e as práticas de leitura, escrita, produção de textos e análise 
linguística e intersemiótica nas áreas de Literatura, Língua Portuguesa e 
Estrangeiras, no Ensino Fundamental, Médio e Superior, em contextos 
escolares e não-escolares  
 

Núcleo de Estudos Sociedade, Educação e Cultura (NESEC) objetiva agrupar 

um conjunto de pesquisadores, docentes e discentes, de maneira organizada e 

que estejam envolvidos profissional e permanentemente com pesquisa cujo 

trabalho se organiza em torno de linhas de pesquisa. O grupo pretende 

subsidiar um conjunto de atividades desenvolvidas pelos líderes, 

pesquisadores e alunos no sentido de contribuir com a pesquisa e a produção 

de conhecimentos e estrutura-se em três linhas: 1) Corpo, Saúde e Educação, 

coordenada por Vivianne Oliveira Gonçalves, objetiva refletir elementos que 

compõem a Educação Física e suas relações com os fenômenos educacionais, 

projetos e práticas pedagógicas. Teorias da Educação Física, lazer, cultura 

corporal, esporte educacional, cultura esportiva, saúde pública coletiva e 

individual nos aspectos mental, social e somático, priorizando os relacionados 

às patologias contemporâneas e à qualidade de vida; 2) Política Educacional, 

Formação e Profissionalização Docente, coordenada por Renata Machado de 

Assis, investiga processos e políticas públicas, com ênfase na atuação do 

Estado no âmbito das políticas educacionais e seus elementos constitutivos. 

Estuda a gestão, a formação e a profissionalização docente nos diversos níveis 

e modalidades educacionais e suas implicações epistemológicas. 3) 

Sociedade, Cultura e Processos Educacionais, coordenada por Cátia Regina 

Assis Almeida Leal e Laís Leni Oliveira Lima, analisa os processos 

educacionais a partir de seus fundamentos teóricos metodológicos, filosofia, 

psicologia, sociologia, história e arte, e suas relações com diferentes áreas do 

conhecimento. Pesquisa a infância e sua educação em diferentes contextos 

sócio-histórico-cultural. Compreensão, constituição e mediação dos saberes 

https://ggtdif.wixsite.com/gtdif


formais e não formais. Estuda também, as relações e implicações da educação 

com o mundo do trabalho e com os movimentos sociais e sua dimensão 

educativa.  

Grupo de Pesquisas e Estudos GERMINAL (Sociedade, Cultura e Formação 

Humana), se estrutura em duas linhas de pesquisa: 1) PRODUÇÃO DO 

CONHECIMENTO: análises e perspectivas; 2) FORMAÇÃO HUMANA e 

PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA. Coordenado por Michele Silva Sacardo, 

abrange estudos e pesquisas sobre o balanço crítico da produção científica em 

educação e educação física e os seus fundamentos epistemológicos e 

ontológicos; Pressupõe estudos sobre as relações dialéticas entre sociedade, 

formação humana, ontologia e as teorias pedagógicas, especialmente a 

pedagogia histórico-crítica. Deste grupo participam egressos e discentes do 

PPGE, além de professores da graduação e da rede de educação básica. 

Núcleo de Estudos Frankfurtianos, coordenado por Cristiane Souza Borzuk e 

Luis Cesar de Souza objetiva estudar e pesquisar os fundamentos teóricos e 

metodológicos da teoria crítica frankfurtiana, a partir de reflexões de T. Adorno, 

M. Horkheimer e H. Marcuse, a fim de compreender a formação cultural 

humana na sociedade contemporânea. Nesse sentido, propõe compreender a 

influência da indústria cultural e a (pseudo)formação que se instaura e, 

também, buscar os fundamentos históricos, sociológicos e filosóficos da 

educação (física) que visam resistir à violência e à barbárie. Participam dele 

alunos da graduação em Educação Física e Psicologia; professores da 

graduação e da pós-graduação da UFJ; pesquisador em estágio pós-doutoral 

do PPGE 

 

Grupo de Estudos Formação de Professores e Práticas Educativas, NuFOPE, 

coordenados por Ari Raimann, Camila Vicente Alberto de Oliveira e Elizabeth 

Gottschalg Raimann. Objetiva pesquisar nos temas voltados à formação de 

professores, gestão da educação, políticas educacionais e trabalho docente. 

Faz parte deste núcleo de estudos e pesquisa discentes e egressos do PPGE, 

discentes e egressos da graduação, discentes de Iniciação Científica e 

PROLICEN, professores da graduação e da rede de educação básica. Desde 

2016 o NuFOPE vem participando de pesquisa interinstitucional, envolvendo 

pesquisadores, docentes e discentes da pós-graduação das Universidades: 

UFJ, UFU; UFMT; UFGD; UEMT e IFES.  

Grupo de Estudos e Pesquisa Sociedade brasileira: educação, temas sociais e 
cinema; coordenado por Suely dos Santos Silva. Objetiva investigar a 
constituição do sujeito e as implicações que a sociedade atual imprime sobre a 
subjetividade dos seus membros. O recorte é a partir de 1990, período da 
chamada redemocratização do Brasil e da fase da retomada da (re) 
constituição da identidade do povo brasileiro. O cinema brasileiro traz uma 
importante contribuição. Os espaços públicos, e neles os círculos sociais que 
crianças, jovens, adultos e idosos frequentam, ou deveriam frequentar, se 
encontram cada dia mais reduzidos e reproduzidos, ou ameaçado, ganha 
importância o movimento que se volta para a literatura e o cinema já que 



ambos oferecem expressivo escopo para manutenção/aquisição/divulgação do 
capital cultural. A pesquisa visa compreender o ser social apresentado e (re) 
apresentado na literatura, no filme, na fotografia, já que estas fontes 
abordam/denunciam/evidenciam aspectos da dominação econômica, cultural, 
masculina e do poder da legitimação ideológica. Portanto, o filme veicula 
mensagens que estão carregadas de estruturas estruturadas e estruturantes 
que auxiliam o (a) professor(a) a compreender a realidade social e escolar. A 
singularidade com que o filme aborda a arte é um fundamental meio de 
expressar a contravenção e a resistência. As condições da ação e as formas 
de articulação dos atores sociais, em geral estão inscritas nas tramas dos 
filmes. Participam desse grupo discentes da graduação e pós-graduação.  

Rede Goiana de Pesquisa em Educação Inclusiva, coordenado por Eveline 

Borges Vilela Ribeiro, congrega discentes de graduação, pós-graduação e 

pesquisadores Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás Regional 

Goiânia e Regional Jataí (LPEQUI – IQ/UFG e LPEQUI – REJ/UFG), 

professores de educação básica e estudantes de graduação. Além disso, conta 

com a participação de pessoas ligadas a diversas instituições voltadas à 

educação de pessoas com deficiência, como a Associação dos Cegos e 

Deficientes Visuais na cidade de Goiânia-GO. Rede Goiana de Pesquisas em 

Educação Inclusiva do estado de Goiás é composta por pesquisadores do 

Laboratório de Pesquisas em Educação Química e Inclusão do Instituto de 

Química da Universidade Federal de Goiás (LPEQI-UFG) e LPEQI-Jataí, 

alunos de Pós-Graduação do Programa de Mestrado em Educação em 

Ciências e Matemática da UFG, alunos do Programa de Doutorado 

Multiinstitucional (UFG/UFMT/UFU), alunos dos cursos de licenciatura da UFG; 

pesquisadores da Coordenação de Ensino Especial da Secretaria de Direitos 

Humanos de Goiás.  

Núcleo de Estudos, Pesquisas e Formação em Educação Sexual (NuEPFES); 

coordenado por Claudionor Renato da Silva, objetiva compartilhar produções e 

possibilidade de participação do NuEPFES na Linha de Pesquisa “Cultura, 

Memória e Teorias da Educação”, no âmbito do Programa de Pós-Graduação 

em Educação da UFMT. Intercâmbio com o Núcleo de Educação Sexual 

(NUSEX – UNESP/FCLar vinculado ao GT 23 da Anped (Gênero, Sexualidade 

e Educação). tem a participação de discentes da pós-graduação, iniciação 

científica bem como docentes de outras instituições nacionais e internacionais, 

a UNNE – Universidad Nacional Del Nordeste (Argentina). Destaque para 

intercâmbios com grupos de pesquisa sendo eles: Grupo de Pesquisa e 

Estudos em História da Educação, Instituições e Gênero (GPHEG) – UFMT 

(Cuiabá).  

 

Grupo de Pesquisa Trabalho em Educação Infantil (GTEI). Coordenado por 

Lais Leni Oliveira Lima objetiva estudar e discutir temas relacionados à 

educação e em especial Educação Infantil, como trabalho docente, formação 

de professores numa perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica e da 

Psicologia Histórico Cultural; como a criança aprende na Psicologia Histórico 



Cultural; Ensino e aprendizagem em autores dessa abordagem, dentre outros. 

Participam desse grupo professores das redes municipais de ensino de 

diferentes cidades do sudoeste goiano, graduandos e pós-graduandos do 

PPGE. 

 


