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RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE PROJETOS DE PESQUISA

Ano de Referência: 2021

Instituição de

Ensino:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (UFG)

Programa: Ensino na Educação Básica (52001016060P0)

Projeto de Pesquisa

Nome: A África e o Ensino de História na Educação Básica

Área de Concentração: ENSINO NA EDUCAÇÃO

BÁSICA

Linha de Pesquisa: PRÁTICAS ESCOLARES E

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO

Natureza do Projeto: PESQUISA Situação do Projeto: EM ANDAMENTO

Data de Início: 04/03/2015 Data da Situação: 04/03/2015

Descrição: O projeto pretende verificar e analisar a África e o Ensino de História na Educação Básica. O

projeto investiga os silêncios produzidos sobre a população afrodescendente em Goiás, logo após a Abolição

(1888). Essa invisibilidade se encontra tanto na memória coletiva quanto nas pesquisas acadêmicas sobre a

República Velha em Goiás. O projeto busca também fornecer material didático para professores da educação

básica para atender as determinações da lei nº 10.639/03.

EQUIPE

Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

ANNA MARIA DIAS

VREESWIJK

Docente 13/03/2018 -

DANILO RABELO

(Responsável)

Docente 04/03/2015 -

 

FINANCIADORES

Não existem financiadores associadas ao projeto de pesquisa.

 

PRODUÇÕES INTELECTUAIS ASSOCIADAS

Não existem produções intelectuais associadas ao projeto de pesquisa.

Projeto de Pesquisa

Nome: A Avaliação da Aprendizagem no Ensino Médio Técnico Integrado de Tempo Integral: um estudo

sobre o IFG - campus Formosa.

Área de Concentração: ENSINO NA EDUCAÇÃO

BÁSICA

Linha de Pesquisa: PRÁTICAS ESCOLARES E

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO

Natureza do Projeto: PESQUISA Situação do Projeto: EM ANDAMENTO

Data de Início: 04/03/2015 Data da Situação: 04/03/2015

Descrição: O projeto pretende verificar e analisar a Avaliação da Aprendizagem no Ensino Médio Técnico

Integrado de Tempo Integral: um estudo sobre o IFG - campus Formosa.

EQUIPE

Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

ALCIR HORACIO DA SILVA

(Responsável)

Docente 04/03/2015 -

 

FINANCIADORES

Não existem financiadores associadas ao projeto de pesquisa.
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PRODUÇÕES INTELECTUAIS ASSOCIADAS

Não existem produções intelectuais associadas ao projeto de pesquisa.

Projeto de Pesquisa

Nome: A Internacionalização no CEPAE: explorando experiências interculturais entre Brasil e EUA

Área de Concentração: ENSINO NA EDUCAÇÃO

BÁSICA

Linha de Pesquisa: PRÁTICAS ESCOLARES E

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO

Natureza do Projeto: PESQUISA Situação do Projeto: EM ANDAMENTO

Data de Início: 01/01/2019 Data da Situação: 01/01/2019

Descrição: A definir

EQUIPE

Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

LAYSSA GABRIELA

ALMEIDA E SILVA MELLO

Participante Externo 01/01/2019 -

LETICIA DE SOUZA

GONCALVES

Docente 01/01/2019 -

MARIA CRISTINA FARIA

DALACORTE FERREIRA

Participante Externo 01/01/2019 -

NEWTON FREIRE MURCE

FILHO

Docente 01/01/2019 -

ROBERTA CARVALHO

CRUVINEL (Responsável)

Docente 01/01/2019 -

 

FINANCIADORES

Não existem financiadores associadas ao projeto de pesquisa.

 

PRODUÇÕES INTELECTUAIS ASSOCIADAS

Não existem produções intelectuais associadas ao projeto de pesquisa.

Projeto de Pesquisa

Nome: A leitura de poesia em aulas de francês língua estrangeira (FLE): uma experiência estética

Área de Concentração: ENSINO NA EDUCAÇÃO

BÁSICA

Linha de Pesquisa: CONCEPÇÕES TEÓRICO-

METODOLÓGICAS E PRÁTICAS DOCENTES

Natureza do Projeto: PESQUISA Situação do Projeto: EM ANDAMENTO

Data de Início: 04/02/2014 Data da Situação: 04/02/2014

Descrição: Descrição: Tendo como título ?A leitura de poesia em aulas de Francês Língua Estrangeira (FLE):

uma experiência estética?, essa pesquisa dá continuidade a um trabalho que iniciamos em 2010. Propomos,

nessa  pesquisa,  o  estudo  em  uma  turma  de  1º  ano  do  ensino  médio  de  poesias  em  língua  francesa.

Justificamos nosso projeto pelo interesse, por parte dos jovens nessa faixa etária, em reproduzir por meio de

redes  sociais  poesias  que,  em  geral,  aparecem  fragmentadas  e  mal  traduzidas.  Temos  como  principal

objetivo levar ao conhecimento dos alunos a íntegra e o original desses textos, o que é fundamental para que

se obtenham efeitos estéticos que a poesia proporciona. Para isso, pretendemos trabalhar a recitação de

poesia em sala de aula de com a finalidade de obter prazer estético proporcionado por sua materialidade

sonora.  Seguiremos para isto a via indicada pelo poeta Rainer Maria Rilke ?A poesia não serve para ser

explicada e comentada. Ela existe para ser vivida,  experimentada, para ser o lugar de uma experiência?

(www.maisondelapoesie.be/UserFiles/File/dossier-pedagogique-final.pdf)  acesso  24/10/2013.  Esse  projeto

de  pesquisa  tem  como  referenciais  teóricos  a  linguística  e  a  psicanálise,  em  especial,  os  trabalhos  dos

seguintes  autores:  Saussure  (1995),  Jakobson  (1979),  Freud  (1905[1996]))  e  Lacan  (1957-1958[1999])

(1972-1973[1976]). Para avaliação de nosso procedimento e depreensão de elementos importantes de serem

considerados em nossa pesquisa, utilizaremos diários dialogados com os alunos da turma de 1º ano do EM.

Acreditamos que esta forma de interlocução, em que um laço subjetivo (sujeito a sujeito) se estabelece entre

o  professor  pesquisador  e  o  aluno  participante,  pode  indicar  ao  professor  modos  de  intervenção  mais

eficiente e ao pesquisador os rumos a serem seguidos na pesquisa ou os desvios a serem tomados para

melhor adequá-lo aos nossos objetivos. Trata-se, portanto de uma pesquisa-ação.

EQUIPE

Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

SILVANA MATIAS FREIRE Docente 10/02/2014 -
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Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

(Responsável)

 

FINANCIADORES

Não existem financiadores associadas ao projeto de pesquisa.

 

PRODUÇÕES INTELECTUAIS ASSOCIADAS

Não existem produções intelectuais associadas ao projeto de pesquisa.

Projeto de Pesquisa

Nome: Abakós: Práticas Formativas e Colaborativas em Educação Matemática na Escola

Área de Concentração: ENSINO NA EDUCAÇÃO

BÁSICA

Linha de Pesquisa: PRÁTICAS ESCOLARES E

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO

Natureza do Projeto: PESQUISA Situação do Projeto: EM ANDAMENTO

Data de Início: 05/10/2015 Data da Situação: 05/10/2015

Descrição: Objetivo Geral Pesquisar as práticas desenvolvidas na escola de Educação Básica referentes ao

ensino e aprendizagem da matemática e à formação, inicial e continuada, e desenvolvimento profissional do

professor, bem como sua relação com práticas colaborativas, com itinerários profissionais, histórias de vida,

identidade  docente,  memória  e  construção  da  escola.  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS:  -  Pesquisar  práticas  de

desenvolvimento profissional de professores que ensinam matemática, no interior da escola de Educação

Básica. - Pesquisar práticas de formação inicial, especificamente referentes ao Estágio Supervisionado dos

cursos  de  licenciatura,  e  o  papel  dos  seus  atores  (futuros  professores,  supervisores  e  formadores).  -

Desenvolver  e  pesquisar  práticas  de  formação  inicial  e  de  desenvolvimento  profissional  relacionadas  a

questões teóricas e metodológicas biográfico-narrativas (BOLÍVAR, 2002 ), da pesquisa narrativa (CONNELLY;

CLANDININ,  1990  ;  CLANDININ,  2013  )  pesquisas  com  narrativas  (NACARATO,2018  ),  pesquisa-formação

(BOLÍVAR, 2002), pesquisa ação e similares. - Desenvolver e pesquisar espaços formativos nos quais atuem,

colaborativamente,  professores,  pesquisadores,  futuros  professores  e  estudantes  da  educação  básica.  -

Desenvolver e pesquisar metodologias de ensino e materiais e produtos educacionais (materiais didáticos,

manipuláveis,  midiáticos,  digitais,  objetos  de  aprendizagem  etc)  que  envolvam  situações  problemas,

investigação  matemática  em  sala  de  aula,  jogos,  o  uso  das  tecnologias  da  informação  e  comunicação,

história da matemática,  questões de inclusão e diversidade,  entre outros.  -  Promover uma aproximação

construtiva  entre  os  saberes  produzidos  na  academia  e  os  saberes  produzidos  na  escola.  -  Divulgar  a

produção e os resultados, na comunidade da Educação Básica e na comunidade acadêmica, por meio da

participação  em  eventos  nacionais  e  internacionais,  bem  como  por  meio  da  realização  de  eventos

envolvendo  essas  comunidades  e  também  escrevendo  e  publicando  livros.  Linhas  de  Pesquisa  1.

Desenvolvimento  profissional,  formação  inicial  e  continuada  de  professores  que  ensinam  matemática:

estudos e pesquisas sobre práticas de formação (inicial e continuada) de professores bem como teorias,

concepções,  saberes e conhecimentos profissionais para ensinar matemática;  estudos e pesquisas sobre

estágio  supervisionado;  estudos  e  pesquisas  sobre  trajetórias  profissionais,  memoriais  de  formação  e

histórias de vida. 2. Prática pedagógica em Educação Matemática na Educação Básica: estudos e pesquisas

sobre as metodologias e estratégias de ensino e aprendizagem da matemática, bem como sobre o uso e a

produção de materiais didáticos e pedagógicos, de tecnologias da informação e comunicação e de produtos

educacionais; estudos e pesquisas sobre processos cognitivos da aprendizagem em matemática, bem como

sobre  o  processo  de  avaliação  da  aprendizagem;  estudos  e  pesquisas  sobre  práticas  pedagógicas  em

Educação Matemática relacionadas à diversidade, a inclusão em sala de aula e à matemática e a sociedade.

EQUIPE

Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

ELISABETH CRISTINA DE

FARIA

Docente 16/11/2017 -

ERICA SANDOVAL GARCEZ Discente - Mestrado

Profissional

01/01/2020 -

MARCOS ANTONIO

GONCALVES JUNIOR

(Responsável)

Docente 02/01/2017 -

MOEMA GOMES MORAES Docente 03/04/2017 -

NAYRA THAYNE CENA DE

OLIVEIRA

Discente - Mestrado

Profissional

31/08/2019 -
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Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

RENATA NASCIMENTO

SANTOS

Discente - Mestrado

Profissional

01/03/2021 -

 

FINANCIADORES

Não existem financiadores associadas ao projeto de pesquisa.

 

PRODUÇÕES INTELECTUAIS ASSOCIADAS

Não existem produções intelectuais associadas ao projeto de pesquisa.

Projeto de Pesquisa

Nome: Análise de livros didáticos de Geografia aprovados pelo Plano Nacional do Livro Didático (PNLD)

Área de Concentração: ENSINO NA EDUCAÇÃO

BÁSICA

Linha de Pesquisa: CONCEPÇÕES TEÓRICO-

METODOLÓGICAS E PRÁTICAS DOCENTES

Natureza do Projeto: PESQUISA Situação do Projeto: EM ANDAMENTO

Data de Início: 03/11/2017 Data da Situação: 03/11/2017

Descrição:  O  projeto  Análise  de  livros  didáticos  de  Geografia  aprovados  pelo  Plano  Nacional  do  Livro

Didático (PNLD) será desenvolvido no Cepae/ UFG com a duração prevista de quatro anos (setembro de 2013

a agosto de 2017). Tem a participação de docentes da referida Unidade Acadêmica e de aluno(s) do curso de

Licenciatura  em  Geografia  do  IESA/UFG.  Dentre  os  seus  principais  objetivos,  podem  ser  elencados:  1-

Elaborar um roteiro preliminar e final para avaliação de livros didáticos de Geografia do Ensino Básico. 2-

Analisar livros didáticos de Geografia das Primeiras e Segundas Fases do Ensino Fundamental e do Ensino

Médio com o intuito de subsidiar a escolha e possibilitar uma compreensão aprofundada das propostas

didático-pedagógicas presentes nos livros didáticos da disciplina em pauta.

EQUIPE

Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

ELSON RODRIGUES

OLANDA

Docente 04/11/2017 -

GLAUCO ROBERTO

GONCALVES

(Responsável)

Docente 03/11/2017 -

 

FINANCIADORES

Não existem financiadores associadas ao projeto de pesquisa.

 

PRODUÇÕES INTELECTUAIS ASSOCIADAS

Não existem produções intelectuais associadas ao projeto de pesquisa.

Projeto de Pesquisa

Nome: Análise de livros didáticos de Geografia aprovados pelo Plano Nacional do Livro Didático (PNLD)

Área de Concentração: ENSINO NA EDUCAÇÃO

BÁSICA

Linha de Pesquisa: PRÁTICAS ESCOLARES E

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO

Natureza do Projeto: PESQUISA Situação do Projeto: CONCLUÍDO

Data de Início: 04/03/2013 Data da Situação: 13/03/2021

Descrição: Descrição: o projeto Análise de livros didáticos de Geografia aprovados pelo Plano Nacional do

Livro Didático (PNLD) será desenvolvido no Cepae/ UFG com a duração prevista de quatro anos (setembro de

2013 a agosto de 2017). Tem a participação de docentes da referida Unidade Acadêmica e de aluno(s) do

curso de Licenciatura em Geografia do IESA/UFG. Dentre os seus principais objetivos, podem ser elencados:

1- Elaborar um roteiro preliminar e final para avaliação de livros didáticos de Geografia do Ensino Básico. 2-

Analisar livros didáticos de Geografia da Primeiras e Segundas Fases do Ensino Fundamental e do Ensino

Médio com o intuito de subsidiar a escolha e possibilitar uma compreensão aprofundada das propostas

didático-pedagógicas  presentes  nos  livros  didáticos  da  disciplina  em  pauta..  Situação:  Em  andamento;

Natureza: Pesquisa.

EQUIPE

Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

ELSON RODRIGUES

OLANDA (Responsável)

Docente 06/03/2013 13/03/2021
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Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

GLAUCO ROBERTO

GONCALVES

Docente 28/06/2017 13/03/2021

 

FINANCIADORES

Não existem financiadores associadas ao projeto de pesquisa.

 

PRODUÇÕES INTELECTUAIS ASSOCIADAS

Não existem produções intelectuais associadas ao projeto de pesquisa.

Projeto de Pesquisa

Nome: Arte na Escola: histórias, linguagens, metodologias e desdobramentos na Educação Básica.

Área de Concentração: ENSINO NA EDUCAÇÃO

BÁSICA

Linha de Pesquisa: PRÁTICAS ESCOLARES E

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO

Natureza do Projeto: PESQUISA Situação do Projeto: EM ANDAMENTO

Data de Início: 04/03/2018 Data da Situação: 04/03/2018

Descrição: O projeto de pesquisa ARTE E ESCOLA: histórias, linguagens, metodologias e desdobramentos na

Educação Básica tem o intuito de avançar nas pesquisas que priorizam uma história da atividade artística na

educação básica, bem como, as implicações das novas tecnologias educativas e o processo de ensino de

arte. Esta pesquisa ambiciona conhecer o ensino de arte no CEPAE/UFG sobre diferentes expectativas onde o

presente, o cotidiano e a experiência individual adquiriram significativa importância.

EQUIPE

Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

ANA SILVIA MEDEIROS DE

SOUSA ROCHA

Discente - Mestrado

Profissional

04/04/2018 -

ELENICE DE FATIMA

PEREIRA

Discente - Mestrado

Profissional

04/04/2018 -

ROBERTA CARVALHO

CRUVINEL

Docente 04/03/2021 -

WANDERLEY ALVES DOS

SANTOS (Responsável)

Docente 04/03/2018 -

 

FINANCIADORES

Não existem financiadores associadas ao projeto de pesquisa.

 

PRODUÇÕES INTELECTUAIS ASSOCIADAS

Não existem produções intelectuais associadas ao projeto de pesquisa.

Projeto de Pesquisa

Nome: Arte, psicanálise e educação: os procedimentos estéticos do cinema e as vicissitudes da infância

Área de Concentração: ENSINO NA EDUCAÇÃO

BÁSICA

Linha de Pesquisa: CONCEPÇÕES TEÓRICO-

METODOLÓGICAS E PRÁTICAS DOCENTES

Natureza do Projeto: PESQUISA Situação do Projeto: EM ANDAMENTO

Data de Início: 30/05/2013 Data da Situação: 30/05/2013

Descrição: Projeto que reúne as manifestações artísticas sob o viés da Psicanálise, discutindo como esses

princípios  interferem  nas  manifestações  cinematográficas  envolvendo  a  infância  e  sua  interferência  na

educação.

EQUIPE

Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

MARIA ALICE DE SOUSA

CARVALHO ROCHA

(Responsável)

Docente 30/05/2013 -

 

FINANCIADORES

Não existem financiadores associadas ao projeto de pesquisa.
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PRODUÇÕES INTELECTUAIS ASSOCIADAS

Não existem produções intelectuais associadas ao projeto de pesquisa.

Projeto de Pesquisa

Nome: CONCEPÇÃO DA FILOSOFIA DE EDUCAÇÃO EM MAX SCHELER

Área de Concentração: ENSINO NA EDUCAÇÃO

BÁSICA

Linha de Pesquisa: CONCEPÇÕES TEÓRICO-

METODOLÓGICAS E PRÁTICAS DOCENTES

Natureza do Projeto: PESQUISA Situação do Projeto: EM ANDAMENTO

Data de Início: 01/01/2019 Data da Situação: 01/01/2019

Descrição: A pesquisa visa apresentar a visão da filosofia de educação de Max Scheler,  segundo o qual

educar significa humanizar,  com vistas a uma contribuição para o campo da filosofia de educação. Tem

como base uma revisão bibliográfica,  de  textos  primários,  entre  eles:  “modelos  e  líderes”  (1998)  “Visão

filosófica  do  mundo”  (1986)  e  outro  mais.  Também  usar-se-á  textos  de  comentadores,  como:  “Amor  x

conhecimento: inter-relação ético-conceitual em Max Scheler” (1994), “Antropologia filosófica e educação –

Perspectivas a partir de Max Scheler” (1995) e outros, como dissertações e teses. Mesmo que ele não teve a

educação como seu problema originário de seus estudos e pesquisas,  pois é mais conhecido pelas suas

preocupações e elaborações no campo da ética, religião e antropologia acabaram envolvendo-o para inserir

em suas abordagens e discussões outros problemas, entre eles a educação. Pode-se assim considerar que a

educação  também  foi  um  de  seus  problemas  de  análise  e  discussão.  A  educação  como  processo  de

humanização.

EQUIPE

Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

ALMIRO SCHULZ

(Responsável)

Docente 01/01/2019 -

ENILSON MACEDO

FERREIRA

Discente - Mestrado

Profissional

01/03/2021 -

SAMANTA AGUIAR

RODRIGUES DA SILVA

SOUSA

Discente - Mestrado

Profissional

01/03/2021 -

 

FINANCIADORES

Não existem financiadores associadas ao projeto de pesquisa.

 

PRODUÇÕES INTELECTUAIS ASSOCIADAS

Não existem produções intelectuais associadas ao projeto de pesquisa.

Projeto de Pesquisa

Nome: CULTURA DIGIDOWN: UMA ANÁLISE DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES PARA EDUCAÇÃO

INCLUSIVA

Área de Concentração: ENSINO NA EDUCAÇÃO

BÁSICA

Linha de Pesquisa: CONCEPÇÕES TEÓRICO-

METODOLÓGICAS E PRÁTICAS DOCENTES

Natureza do Projeto: PESQUISA Situação do Projeto: EM ANDAMENTO

Data de Início: 01/03/2016 Data da Situação: 01/03/2016

Descrição:  ara  que  a  educação  seja  realmente  inclusiva  a  formação  de  professores  é  extremamente

importante. Esse projeto tem como objetivo Refletir sobre a formação continuada ?Cultura Digidown? no

que diz respeito a construção de saberes sobre a inclusão da pessoa com Síndrome de Down e no que se

refere a percepção dos professores em relação ao uso dos softwares de alfabetização com esses estudantes..

EQUIPE

Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

VANESSA HELENA

SANTANA DALLA DEA

(Responsável)

Docente 07/03/2017 -

 

FINANCIADORES

Não existem financiadores associadas ao projeto de pesquisa.
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PRODUÇÕES INTELECTUAIS ASSOCIADAS

Não existem produções intelectuais associadas ao projeto de pesquisa.

Projeto de Pesquisa

Nome: Currículo de Educação Física na educação básica: Pressupostos e interfaces da proposta da BNCC e a

proposta curricular do CEPAE/UFG

Área de Concentração: ENSINO NA EDUCAÇÃO

BÁSICA

Linha de Pesquisa: PRÁTICAS ESCOLARES E

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO

Natureza do Projeto: PESQUISA Situação do Projeto: EM ANDAMENTO

Data de Início: 01/01/2019 Data da Situação: 01/01/2019

Descrição: Essa pesquisa se propõe analisar criticamente todos os pressupostos e interfaces da BNCC e a

proposta curricular do CEPAE para a disciplina de Educação Física (EF) como forma de se preparar para essas

eventuais mudanças orientadas por essa política pública e demarcar a identidade política e pedagógica da

EF nesta instituição de ensino. Para este contento, este projeto vai analisar a concepção de EF, unidades

temáticas, objetos de conhecimento, habilidades, fundamentos políticos e pedagógicos definidas pela base

e pelos programas de ensino do CEPAE/UFG dos últimos cinco anos, em todos os anos escolares. Espera-se

que o resultado desta pesquisa traga elementos e reflexões importantes para compreender e discutir o que

se espera pela  base e  o  que o  CEPAE tem enquanto proposta,  e  consequentemente alimente  o  debate

constitutivo na área acerca do desenvolvimento/aprimoramento de uma proposta pedagógica crítica para a

EF. Além de contribuir para estudos futuros e posterior adoção de novas fontes de pesquisa no campo da

educação física escolar.

EQUIPE

Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

ALCIR HORACIO DA SILVA Docente 01/01/2019 -

ANA PAULA SALLES DA

SILVA

Docente 01/01/2020 -

ARI LAZZAROTTI FILHO Participante Externo 01/01/2019 -

CAROLINA NASCIMENTO

JUBE

Participante Externo 01/01/2019 -

FERNANDA CRUVINEL

PIMENTEL (Responsável)

Docente 01/02/2019 -

JACQUELINE PEREIRA

MOTA

Discente - Mestrado

Profissional

31/03/2020 -

PITIAS ALVES LOBO Participante Externo 01/01/2019 -

RONY DE PAULA

MENDONCA

Discente - Mestrado

Profissional

01/01/2019 -

SHEILA CRISTINA FRAZAO Discente - Mestrado

Profissional

01/01/2020 -

VALLERIA ARAUJO DE

OLIVEIRA

Participante Externo 01/01/2019 -

 

FINANCIADORES

Não existem financiadores associadas ao projeto de pesquisa.

 

PRODUÇÕES INTELECTUAIS ASSOCIADAS

Não existem produções intelectuais associadas ao projeto de pesquisa.

Projeto de Pesquisa

Nome: Early Bird: a língua inglesa nos primeiros passos

Área de Concentração: ENSINO NA EDUCAÇÃO

BÁSICA

Linha de Pesquisa: PRÁTICAS ESCOLARES E

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO

Natureza do Projeto: EXTENSÃO Situação do Projeto: EM ANDAMENTO

Data de Início: 01/02/2018 Data da Situação: 01/02/2018

Descrição: O projeto surgiu em 2007 como uma ação educativa e cultural voltada para a comunidade da Vila

Itatiaia,  em  Goiânia/GO,  especificamente  para  as  crianças  pertencentes  à  paróquia  Nossa  Senhora  da

Assunção e suas imediações. Tem como objetivo principal o ensino da língua inglesa às crianças a partir dos
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sete anos de idade, já alfabetizadas, estimulando o aprendizado natural dos conhecimentos do idioma e dos

aspectos culturais, por meio de atividades lúdicas e temáticas. Prioriza-se a imersão linguística e cultural

com ênfase nas habilidades do ouvir e do falar a língua estrangeira, evitando o uso da língua materna. Para

tanto, utiliza-se o método Early Bird aplicado inicialmente na cidade de Roterdã, na Holanda em 2003, cujo

pressuposto é a troca de conhecimentos e o aprendizado do idioma de forma natural, facilitando a imersão

da criança no universo linguístico e cultural estrangeiro. A expressão "early bird" refere-se a alguém que

chega mais cedo aos lugares/compromissos, iniciando atividades específicas antes do que é comumente

esperado. Nesse sentido, a pesquisa visa introduzir e observar o jovem aprendiz de língua inglesa em seu

processo inicial  de imersão cultural  e  proporcionar  a  troca de experiências  sociais  entre a  Universidade

Federal de Goiás e a comunidade. A pesquisa contribui para a formação docente do departamento de língua

inglesa do CEPAE, uma vez que promove o levantamento de dados para a produção de artigos científicos na

área de ensino e aprendizagem de língua estrangeira,  e para a execução da pesquisa já em andamento

intitulada "Adaptação e Complementação de Materiais Didáticos em Língua Inglesa".

EQUIPE

Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

LETICIA DE SOUZA

GONCALVES

(Responsável)

Docente 08/03/2018 -

 

FINANCIADORES

Não existem financiadores associadas ao projeto de pesquisa.

 

PRODUÇÕES INTELECTUAIS ASSOCIADAS

Não existem produções intelectuais associadas ao projeto de pesquisa.

Projeto de Pesquisa

Nome: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INCLUSIVA: INVESTIGAÇÕES SOBRE TECNOLOGIA ASSISTIVA E SUAS

RELAÇÕES NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM MATEMÁTICA E NA FORMAÇÃO DOCENTE

Área de Concentração: ENSINO NA EDUCAÇÃO

BÁSICA

Linha de Pesquisa: PRÁTICAS ESCOLARES E

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO

Natureza do Projeto: PESQUISA Situação do Projeto: EM ANDAMENTO

Data de Início: 04/01/2016 Data da Situação: 04/01/2016

Descrição: De acordo com o Plano Nacional de Educação (PNE), de 25 de junho de 2014, é uma meta a ser

cumprida no próximo decênio a universalização, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com

deficiência,  transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  altas  habilidades  ou  superdotação,  o  acesso  à

educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino,

com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou

serviços especializados, públicos ou conveniados . O item 4.10 deste mesmo documento prevê que deve-se

fomentar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias, materiais didáticos, equipamentos e

recursos  de  tecnologia  assistiva,  com  vistas  à  promoção  do  ensino  e  da  aprendizagem,  bem  como  das

condições de acessibilidade dos (as) estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e

altas habilidades ou superdotação. Considerando tais aspectos e o fato de que desde 2013 desenvolvemos

estudos que tratam sobre a formação de professores e o processo de ensino-aprendizagem da matemática

vinculado ao Programa de Pós-Graduação do Ensino em Educação Básica do Centro de Ensino e Pesquisa

Aplicada à Educação/Universidade Federal de Goiás (PPGEEB/CEPAE/UFG) e ao Núcleo de Investigação em

Educação  Matemática  e  Tecnologia  Assistiva  no  Laboratório  de  Educação  Matemática  do  Instituto  de

Matemática e  Estatística (NIEMAT/LEMAT/IME)  propomos o presente projeto que pretende desenvolver  e

avaliar metodologias e recursos didáticos como tecnologia assistiva para alunos com deficiências visual e/ou

intelectual  (com  espectro  autista  e  discalculia)  no  LEMAT/IME/UFG,  em  salas  de  aulas  regulares  e  nos

laboratórios de matemática e seus impactos nas atitudes e estratégias cognitivas de tais alunos. Este é um

projeto maior que engloba cinco projetos de pesquisas específicos realizados e orientados por professoras

do IME com estudantes de graduação e pós-graduação da UFG (em específico IME e CEPAE).  Para tal,  a

abordagem investigativa  utilizada é  a  qualitativa,  com estratégias  de  coleta  de  dados que contemplam

análise documental, pesquisa bibliográfica, observação participante, aplicação de questionários e realização

de  entrevistas.  Pretendemos  com  tal  projeto  desenvolver  recursos  didáticos  e  propostas  metodológicas

destinadas ao ensino e aprendizagem da matemática na educação básica, aprimoramento da formação de

professores  na  área  da  inclusão  matemática,  ampliação  do  conhecimento  sobre  o  processo  de  ensino-

aprendizagem da matemática com alunos com deficiências (visual e intelectual) e suas variáveis cognitivas e
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afetivas..

EQUIPE

Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

JAQUELINE ARAUJO

CIVARDI (Responsável)

Docente 04/01/2016 -

 

FINANCIADORES

Não existem financiadores associadas ao projeto de pesquisa.

 

PRODUÇÕES INTELECTUAIS ASSOCIADAS

Não existem produções intelectuais associadas ao projeto de pesquisa.

Projeto de Pesquisa

Nome: Entraste:subjetividade, arte e clinica

Área de Concentração: ENSINO NA EDUCAÇÃO

BÁSICA

Linha de Pesquisa: CONCEPÇÕES TEÓRICO-

METODOLÓGICAS E PRÁTICAS DOCENTES

Natureza do Projeto: PESQUISA Situação do Projeto: EM ANDAMENTO

Data de Início: 30/04/2013 Data da Situação: 30/04/2013

Descrição: Estudos sobre a constituição do sujeito mediante

EQUIPE

Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

CLEIDNA APARECIDA DE

LIMA

Docente 01/01/2020 -

CRISTOVAO GIOVANI

BURGARELLI

Participante Externo 30/05/2013 -

MARIA ALICE DE SOUSA

CARVALHO ROCHA

(Responsável)

Docente 30/04/2013 -

 

FINANCIADORES

Não existem financiadores associadas ao projeto de pesquisa.

 

PRODUÇÕES INTELECTUAIS ASSOCIADAS

Não existem produções intelectuais associadas ao projeto de pesquisa.

Projeto de Pesquisa

Nome: Espaços-tempos escolares: vida cotidiana, ensino e aprendizagem em escolas públicas e privadas de

Goiânia e de São Paulo.

Área de Concentração: ENSINO NA EDUCAÇÃO

BÁSICA

Linha de Pesquisa: CONCEPÇÕES TEÓRICO-

METODOLÓGICAS E PRÁTICAS DOCENTES

Natureza do Projeto: PESQUISA Situação do Projeto: EM ANDAMENTO

Data de Início: 04/09/2018 Data da Situação: 04/09/2018

Descrição: Descrição: Este projeto busca compreender o uso do espaço, necessariamente relacionado ao

emprego  do  tempo,  em  ambientes  escolares.  Para  tal  estudará,  tanto  em  escolas  públicas  quanto  em

privadas, como são produzidos e apropriados os espaços-tempos nas\das escolas. Parte-se da premissa de

que há uma inerente relação do ensino e da aprendizagem com a produção e a apropriação do espaço da

escola.  Busca-se o aprofundamento da compreensão desta relação visando,  ao final  de seu percurso,  a

proposição  de  novas  possibilidades  de  produção  e  de  apropriação  dos  espaços  e  ambientes  escolares.

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

EQUIPE

Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

AMAROLINA RIBEIRO

SILVA

Discente - Mestrado

Profissional

06/03/2019 -

ELSON RODRIGUES

OLANDA

Docente 04/09/2018 -
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Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

GLAUCO ROBERTO

GONCALVES

(Responsável)

Docente 04/09/2018 -

MARCELA JAYME COSTA Discente - Mestrado

Profissional

06/03/2019 -

VIVIANNE FLEURY DE

FARIA

Docente 04/09/2018 -

 

FINANCIADORES

Não existem financiadores associadas ao projeto de pesquisa.

 

PRODUÇÕES INTELECTUAIS ASSOCIADAS

Não existem produções intelectuais associadas ao projeto de pesquisa.

Projeto de Pesquisa

Nome: FILOSOFIA E FORMAÇÃO: O LUGAR DA FILOSOFIA NA EDUCAÇÃO ESCOLAR - A FORMAÇÃO DA

SUBJETIVIDADE DEMOCRÁTICA EM TEMPOS DE ISOLAMENTO E DISPERSÃO

Área de Concentração: ENSINO NA EDUCAÇÃO

BÁSICA

Linha de Pesquisa: PRÁTICAS ESCOLARES E

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO

Natureza do Projeto: PESQUISA Situação do Projeto: EM ANDAMENTO

Data de Início: 05/01/2015 Data da Situação: 05/01/2015

Descrição: Descrição: Este trabalho visa dar continuidade à pesquisa realizada no Curso de Doutorado em

Educação da Faculdade de Educação da UFG entre 2008 e  2012,  cujo título foi  "Filosofia,  democracia e

autonomia: o pensamento de Cornelius Castoriadis e a formação humana"? e está vinculado à Linha de

Pesquisa oncepções teórico-metodológicas e práticas docentes do Programa de Pós-Graduação em Ensino

na Educação Básica (PPGEEB/CEPAE/UFG) e à linha de pesquisa Referenciais teóricos sobre a Filosofia e seu

ensino do Kalos - Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre o ensino da Filosofia (FAFIL/CEPAE/UFG). Nessa nova

pesquisa,  continuaremos  com  enfoque  filosófico,  interrogando  o  lugar  que  a  Filosofia  pode  ocupar  na

educação escolar e seu papel formador de indivíduos capazes de romper com a privatização e o isolamento,

fenômenos recentes na história da humanidade que faz com que todos se desinteressem pela vida pública,

se ocupando quase que exclusivamente, com a futilidade dos interesses individuais. O que temos hoje, como

parte desse processo, é uma escola que tenta educar o indivíduo privatizado de modo a atender o universo

de  seus  interesses  imediatos.  Nesse  contexto,  filosofia,  literatura,  as  artes,  só  tem  importância  quando

conseguem demonstrar o seu valor de mercado. Estamos vivendo o período das habilidades e competências,

e a escola parece estar refém do discurso do mercado. Como pesquisa filosófica, nossa metodologia será

bibliográfica, centrando nossos estudos na leitura crítica e análise de obras filosóficas que nos ajudem a

pensar sobre esse problema. Para elucidar e compreender esse fenômeno que molda a nossa cultura, com

impactos diretos sobre o papel da escola e o sentido do que é a formação, tomamos como ponto de partida

a análise da obra do filósofo Castoriadis,  privilegiando os textos que tratam da criação de uma cultura

democrática  na  Grécia  antiga  e  sua  relação  intrínseca  com  a  criação  da  Filosofia.  Pensamos  que  a

investigação sobre a natureza formativa da paideia democrática pode lançar luzes e ajudar na compreensão

e  crítica  sobre  a  instituição  escolar  moderna  e  também  sobre  o  lugar  e  o  papel  que  a  Filosofia  pode

desempenhar em seus processos formativos. Outra referência nessa investigação é a filosofia de Hannah

Arendt, cuja obra contribuirá na compreensão da ausência de pensamento na vida cotidiana, mas também

nas instituições escolares, no fim do espaço público e na transformação de todos em meros consumidores

de imagens e ideologias. Nesse sentido, a obra de pensamento desses dois filósofos se constituem nas duas

principais referências para pensar a escola, a filosofia e a formação. O ponto de chegada deverá ser uma

radical  e  rigorosa reflexão sobre  o  que é  a  escola  na  sociedade  do  século  XXI,  herdeira  das  promessas

iluministas de autonomia e esclarecimento, contudo limitada pela crença também moderna de controle e

domínio racional do homem e da natureza. A Filosofia, prática de pensamento, de crítica, de diálogo interior

consigo  mesmo,  de  autonomia  -  conceitos  caros  à  obra  daqueles  dois  filósofos  -  de  que  modo  pode

contribuir não só no questionamento da escola que temos, mas participar na constituição de um modelo de

formação,  fiel  à  tradição filosófica de autonomia,  mas atenta às novas realidades do século XXI?  O que

queremos de fato interrogar é sobre a possibilidade, dentro dos limites reais da escola e da sociedade atuais,

de formar o que estamos chamando de "subjetividade democrática"?, indivíduos comprometidos com os

valores  democráticos.  De  fato,  um  tipo  de  formação  que  exigirá  também  da  escola  e  do  conjunto  da

sociedade, o desafio de se abrir a novos valores, não aceitando-os como imposição, mas como resultado de
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um processo de pensamento. Essa é a questão que orienta esse projeto de pesquisa, mas que suscita uma

série de outras questões, inclusive sobre o ensino de Filosofia e a formação de professores..

EQUIPE

Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

ALESSANDRA DA SILVA

CARRIJO

Participante Externo 05/03/2015 -

ALMIRO SCHULZ Docente 05/03/2015 -

EVANDSON PAIVA

FERREIRA (Responsável)

Docente 02/01/2017 -

FABRICIO DAVID DE

QUEIROZ

Participante Externo 05/03/2015 -

RONE ROSA MARTINS Discente - Mestrado

Profissional

13/03/2018 -

 

FINANCIADORES

Não existem financiadores associadas ao projeto de pesquisa.

 

PRODUÇÕES INTELECTUAIS ASSOCIADAS

Não existem produções intelectuais associadas ao projeto de pesquisa.

Projeto de Pesquisa

Nome: FORMAÇÃO DE LEITORES CRÍTICOS EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE GOIÂNIA: A CONTRIBUIÇÃO DA

LEITURA DE CLÁSSICOS

Área de Concentração: ENSINO NA EDUCAÇÃO

BÁSICA

Linha de Pesquisa: CONCEPÇÕES TEÓRICO-

METODOLÓGICAS E PRÁTICAS DOCENTES

Natureza do Projeto: PESQUISA Situação do Projeto: EM ANDAMENTO

Data de Início: 04/03/2015 Data da Situação: 04/03/2015

Descrição:  O projeto pretende verificar  e  analisar  a  formação de leitores  em escola  publica  de Goiânia

visando contribuir com a leitura de clássicos.

EQUIPE

Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

CELIA SEBASTIANA DA

SILVA (Responsável)

Docente 04/03/2015 -

 

FINANCIADORES

Não existem financiadores associadas ao projeto de pesquisa.

 

PRODUÇÕES INTELECTUAIS ASSOCIADAS

Não existem produções intelectuais associadas ao projeto de pesquisa.

Projeto de Pesquisa

Nome: FORMAÇÃO EMOCIONAL DE PROFESSORES

Área de Concentração: ENSINO NA EDUCAÇÃO

BÁSICA

Linha de Pesquisa: CONCEPÇÕES TEÓRICO-

METODOLÓGICAS E PRÁTICAS DOCENTES

Natureza do Projeto: PESQUISA Situação do Projeto: EM ANDAMENTO

Data de Início: 01/01/2019 Data da Situação: 01/01/2019

Descrição:  O  problema  do  estudo  e  projeto  de  pesquisa  têm  por  objeto  a  formação  emocional  de

professores e como objetivo, verificar como os docentes percebem e como a identificam no exercício da sua

profissão.  A  compreensão  e  análise  será  a  partir  do  filósofo  Max  Scheler,  com  base  em  sua  visão

antropológica e axiológica. A questão emocional ocupa um lugar central no seu pensamento, considerada a

priori à razão. Segundo ele a formação emocional é uma questão de vivência e não de cognição. Trata-se de

uma pesquisa bibliográfica com fontes primárias, bem como também de textos de comentadores e afins.

Realizar-se-á também uma pesquisa de campo com professores  do ensino básico,  sobre sua percepção

relativa  à  formação  emocional,  percebida  em  sala  de  aula,  a  partir  da  aplicação  de  questões  sobre

“incidentes críticos”.
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EQUIPE

Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

ADRIANA SALETE LOSS Participante Externo 01/01/2019 -

ALMIRO SCHULZ

(Responsável)

Docente 01/01/2019 -

DEISE NANCI DE CASTRO

MESQUITA

Docente 01/01/2019 -

MARCIA CRISTINA

MACHADO OLIVEIRA

SANTOS

Egresso - Mestrado

Profissional

01/01/2019 -

REINNER ALVES DE

MORAES

Participante Externo 01/01/2019 -

 

FINANCIADORES

Não existem financiadores associadas ao projeto de pesquisa.

 

PRODUÇÕES INTELECTUAIS ASSOCIADAS

Não existem produções intelectuais associadas ao projeto de pesquisa.

Projeto de Pesquisa

Nome: Gramática de Usos na Educação Básica: abordagem funcionalista no ensino de língua portuguesa em

Goiás

Área de Concentração: ENSINO NA EDUCAÇÃO

BÁSICA

Linha de Pesquisa: CONCEPÇÕES TEÓRICO-

METODOLÓGICAS E PRÁTICAS DOCENTES

Natureza do Projeto: PESQUISA Situação do Projeto: EM ANDAMENTO

Data de Início: 05/11/2018 Data da Situação: 05/11/2018

Descrição: Descrição: O presente projeto tem por objetivo pesquisar o trabalho de professores de língua

portuguesa no ensino fundamental e médio em escolas goianas, observando a concepção de linguagem e o

trabalho com a língua escrita e oral em sala de aula, de modo a investigar a relação entre a concepção de

língua e o ensino-aprendizagem da língua portuguesa no ensino básico. A pesquisa se baseia num modelo de

descrição e análise sociolinguística e se propõe a avaliar a fundamentação teórica que ampara a produção

de materiais didáticos, bem como orienta a produção das aulas de língua portuguesa no ensino básico. No

que  se  refere  ao  âmbito  das  aulas  e  ao  processo  ensino-aprendizagem,  a  organização  linguística  será

pesquisada a partir de produções textuais, de diversos gêneros, produzidos pelos alunos, além de atividades

de interpretação de texto, de análise linguística que sejam comuns ao dia-a-dia dos alunos no ensino básico.

O objetivo principal desta investigação é propiciar ao professor do ensino fundamental e médio condições

téorico-metodológicas que permita não somente amparar sua prática de ensino de língua portuguesa em

sala  de  aula,  como  criar  condições  para  que  tenha  autonomia  em  pensar  o  processo  de  ensino-

aprendizagem  como  objeto  de  investigação  linguística  em  sala  de  aula,  o  que  poderá  contribuir

significativamente para as estratégias de ensino adotadas.

EQUIPE

Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

ANGELA RAFAEL DE

SOUSA SILVA

Egresso - Mestrado

Profissional

01/01/2020 -

ATILA CARVALHO DIAS Discente - Mestrado

Profissional

10/08/2019 -

ELISANDRA FILETTI

MOURA (Responsável)

Docente 05/11/2018 -

RENATA HERWIG DE

MORAES SOUZA

Participante Externo 06/11/2018 -

ROSILENE FERNANDES

DINIZ AZEREDO

Discente - Mestrado

Profissional

10/08/2019 -

WESLLANE OLIVEIRA DA

ROCHA NEGRAO

Discente - Mestrado

Profissional

12/11/2018 -
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FINANCIADORES

Não existem financiadores associadas ao projeto de pesquisa.

 

PRODUÇÕES INTELECTUAIS ASSOCIADAS

Não existem produções intelectuais associadas ao projeto de pesquisa.

Projeto de Pesquisa

Nome: Imagem da Vida em Transição

Área de Concentração: ENSINO NA EDUCAÇÃO

BÁSICA

Linha de Pesquisa: CONCEPÇÕES TEÓRICO-

METODOLÓGICAS E PRÁTICAS DOCENTES

Natureza do Projeto: PESQUISA Situação do Projeto: EM ANDAMENTO

Data de Início: 01/01/2020 Data da Situação: 01/01/2020

Descrição: Esta pesquisa tem como objetivos construir um panorama visual geral de alguns aspectos sociais

relacionados à pandemia do coronavírus, bem como organizar e implementar o Videoclube Cepae em Cena:

linguagem visual e audiovisual na escola de educação básica. Os participantes deste estudo são docentes e

discentes  de  educação  básica  e  de  pós-graduação  em  ensino  na  educação  básica  interessados  em

identificar, analisar e criar textos expressos em diferentes linguagens audiovisuais. A apresentação virtual da

coletânea produzida durante a pesquisa trará títulos, legendas ou pequenos textos escritos em português,

inglês,  francês  e  espanhol,  com  interpretação  em  Libras,  e  serão  expostos  em  repositórios  acadêmicos

virtuais e no VideoClube do Cepae, da UFG e/ou de outras IES, bem como divulgados em eventos científicos e

culturais.

EQUIPE

Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

DEISE NANCI DE CASTRO

MESQUITA (Responsável)

Docente 01/01/2020 -

DENIZIA ROSA FERREIRA

ALVES

Discente - Mestrado

Profissional

01/01/2020 -

ELIDA FERREIRA DA SILVA Discente - Mestrado

Profissional

11/02/2021 -

JANAINA DE CARVALHO

NETO

Discente - Mestrado

Profissional

11/02/2021 -

MARIA ALICE DE SOUSA

CARVALHO ROCHA

Docente 01/01/2020 -

MARIA ZILMA FERREIRA

SANTOS

Discente - Mestrado

Profissional

11/02/2021 -

MARIUSA ALVES SARTIN Discente - Mestrado

Profissional

11/02/2021 -

SILVANA MATIAS FREIRE Docente 01/01/2020 -

 

FINANCIADORES

Não existem financiadores associadas ao projeto de pesquisa.

 

PRODUÇÕES INTELECTUAIS ASSOCIADAS

Não existem produções intelectuais associadas ao projeto de pesquisa.

Projeto de Pesquisa

Nome: Leitura literária e formação de leitores na escolarização básica

Área de Concentração: ENSINO NA EDUCAÇÃO

BÁSICA

Linha de Pesquisa: CONCEPÇÕES TEÓRICO-

METODOLÓGICAS E PRÁTICAS DOCENTES

Natureza do Projeto: PESQUISA Situação do Projeto: EM ANDAMENTO

Data de Início: 15/04/2009 Data da Situação: 15/04/2009

Descrição: Formação de leitores literários na escolarização básica

EQUIPE

Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

CELIA SEBASTIANA DA

SILVA (Responsável)

Docente 04/03/2013 -
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Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

DEISE NANCI DE CASTRO

MESQUITA

Docente 04/03/2013 -

ELISANDRA FILETTI

MOURA

Docente 02/03/2015 -

VIVIANNE FLEURY DE

FARIA

Docente 04/03/2013 -

 

FINANCIADORES

Não existem financiadores associadas ao projeto de pesquisa.

 

PRODUÇÕES INTELECTUAIS ASSOCIADAS

Não existem produções intelectuais associadas ao projeto de pesquisa.

Projeto de Pesquisa

Nome: Leitura literária: o conto como provocação

Área de Concentração: ENSINO NA EDUCAÇÃO

BÁSICA

Linha de Pesquisa: PRÁTICAS ESCOLARES E

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO

Natureza do Projeto: PESQUISA Situação do Projeto: EM ANDAMENTO

Data de Início: 04/03/2015 Data da Situação: 04/03/2015

Descrição: O projeto pretende avaliar e analisar a leitura literária do conto como forma de provocação.

EQUIPE

Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

CELIA SEBASTIANA DA

SILVA (Responsável)

Docente 08/08/2016 -

 

FINANCIADORES

Não existem financiadores associadas ao projeto de pesquisa.

 

PRODUÇÕES INTELECTUAIS ASSOCIADAS

Não existem produções intelectuais associadas ao projeto de pesquisa.

Projeto de Pesquisa

Nome: Letramento e infância: estudos interdisciplinares

Área de Concentração: ENSINO NA EDUCAÇÃO

BÁSICA

Linha de Pesquisa: PRÁTICAS ESCOLARES E

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO

Natureza do Projeto: PESQUISA Situação do Projeto: EM ANDAMENTO

Data de Início: 30/04/2013 Data da Situação: 30/04/2013

Descrição: Estudos interdisciplinares acerca da formação de leitores infantis na primeira fase do ensino

fundamental

EQUIPE

Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

MARIA ALICE DE SOUSA

CARVALHO ROCHA

(Responsável)

Docente 30/04/2013 -

 

FINANCIADORES

Não existem financiadores associadas ao projeto de pesquisa.

 

PRODUÇÕES INTELECTUAIS ASSOCIADAS

Não existem produções intelectuais associadas ao projeto de pesquisa.

Projeto de Pesquisa

Nome: Literatura infantil e juvenil, artes e ensino na educação básica: diversidade, tradição e inovação

Área de Concentração: ENSINO NA EDUCAÇÃO

BÁSICA

Linha de Pesquisa: PRÁTICAS ESCOLARES E

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO

Plataforma Sucupira https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/coleta_online/relatorios/co...
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Natureza do Projeto: PESQUISA Situação do Projeto: EM ANDAMENTO

Data de Início: 13/03/2017 Data da Situação: 13/03/2017

Descrição: O projeto tem como objetivo principal  aprofundar o conhecimento nos campos da literatura

infantil  e  juvenil  e  de  outras  manifestações  artísticas  (visuais,  teatrais,  cinematográficas  e  musicais),

ampliando a compreensão e a abrangência do significado teórico dessas áreas de pesquisa, bem como as

implicações desse conhecimento no que diz  respeito:  a)  à  discussão sobre a presença da tradição e da

inovação na literatura  infantil  e  juvenil  e  nas  artes,  produzidas  no Brasil,  em Portugal,  no Canadá,  nos

Estados Unidos, na Inglaterra e em outros países a serem inseridos ao longo da pesquisa; b) à inclusão da

diversidade (social, étnica, racial, linguística, de gênero e sexual) em obras literárias e outras obras de arte,

particularmente em livros ilustrados (picture books) e c) a propostas de experiências com ou sobre essas

obras no contexto escolar do ensino na Educação Básica.

EQUIPE

Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

DILMA APARECIDA

MOREIRA

Discente - Mestrado

Profissional

01/01/2020 -

LAYSSA GABRIELA

ALMEIDA E SILVA MELLO

Participante Externo 01/01/2020 -

LETICIA DE SOUZA

GONCALVES

Docente 13/03/2018 -

NEWTON FREIRE MURCE

FILHO (Responsável)

Docente 13/03/2017 -

ROBERTA CARVALHO

CRUVINEL

Docente 01/01/2019 -

ROSELENE MARIA

SANTANA E SOUZA

Discente - Mestrado

Profissional

01/01/2020 -

SAMUEL RODRIGUES DO

NASCIMENTO

Discente - Mestrado

Profissional

01/01/2020 -

SILVANA MATIAS FREIRE Docente 13/03/2017 -

SIRLENE TEREZINHA DE

OLIVEIRA

Participante Externo 01/01/2020 -

THALES RODRIGO VIEIRA Participante Externo 01/01/2020 -

 

FINANCIADORES

Não existem financiadores associadas ao projeto de pesquisa.

 

PRODUÇÕES INTELECTUAIS ASSOCIADAS

Não existem produções intelectuais associadas ao projeto de pesquisa.

Projeto de Pesquisa

Nome: MEDIAÇÃO DOCENTE: Como as Práticas Criativas do Professor Podem Atuar na Formação do Jovem

Leitor Literário.

Área de Concentração: ENSINO NA EDUCAÇÃO

BÁSICA

Linha de Pesquisa: CONCEPÇÕES TEÓRICO-

METODOLÓGICAS E PRÁTICAS DOCENTES

Natureza do Projeto: PESQUISA Situação do Projeto: EM ANDAMENTO

Data de Início: 04/03/2015 Data da Situação: 04/03/2015

Descrição: O projeto visa práticas docentes na formação do jovem leitor.

EQUIPE

Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

VIVIANNE FLEURY DE

FARIA (Responsável)

Docente 04/03/2015 -

 

FINANCIADORES

Não existem financiadores associadas ao projeto de pesquisa.
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PRODUÇÕES INTELECTUAIS ASSOCIADAS

Não existem produções intelectuais associadas ao projeto de pesquisa.

Projeto de Pesquisa

Nome: Metodologia de Ensino para Altas Habilidades/Superdotação na Educação Básica

Área de Concentração: ENSINO NA EDUCAÇÃO

BÁSICA

Linha de Pesquisa: PRÁTICAS ESCOLARES E

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO

Natureza do Projeto: PESQUISA Situação do Projeto: EM ANDAMENTO

Data de Início: 05/03/2018 Data da Situação: 05/03/2018

Descrição: para Altas Habilidades/Superdotação. O projeto contara com a colaboração dos estudantes do

mestrado em Ensino na Educação Básica do CEPAE.  O produto dessa pesquisa será uma série de livros

digitais discutindo e propondo essas ações didáticas, como forma de socialização desse conhecimento para

o grande público: pais, coordenadores pedagógicos, professores e estudantes universitários. O cronograma

é de 8 anos de trabalho com as turmas que estarão matriculadas na disciplina que leva o nome do título da

pesquisa. Objetivando com isso uma maior visibilidade desse grave problema que é a perda dos talentos no

Brasil e falta de compreensão da necessidade básicas desses sujeitos no meio escolar.

EQUIPE

Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

FERNANDA CRUVINEL

PIMENTEL

Docente 01/01/2020 -

ROBERTA CARVALHO

CRUVINEL

Docente 01/01/2020 -

THALES CAVALCANTI E

CASTRO

Participante Externo 05/03/2018 -

WANDERLEY ALVES DOS

SANTOS (Responsável)

Docente 05/03/2018 -

 

FINANCIADORES

Não existem financiadores associadas ao projeto de pesquisa.

 

PRODUÇÕES INTELECTUAIS ASSOCIADAS

Não existem produções intelectuais associadas ao projeto de pesquisa.

Projeto de Pesquisa

Nome: Metodologias ativas e suas possibilidades de desenvolvimento no ensino-aprendizagem de língua

inglesa

Área de Concentração: ENSINO NA EDUCAÇÃO

BÁSICA

Linha de Pesquisa: CONCEPÇÕES TEÓRICO-

METODOLÓGICAS E PRÁTICAS DOCENTES

Natureza do Projeto: PESQUISA Situação do Projeto: EM ANDAMENTO

Data de Início: 01/09/2020 Data da Situação: 01/09/2020

Descrição:  Este  projeto  está  baseado  nas  seguintes  perguntas:  em  que  medida  as  metodologias  ativas

contribuem para o desenvolvimento do protagonismo do aprendiz de língua inglesa? De que maneira é

possível construir conhecimentos por meio das metodologias ativas? Como as TDICs podem aprimorar o

processo ensino-aprendizagem da língua inglesa? Em que medida o uso das metodologias ativas organiza

um percurso formativo que permite a prática do professor reflexivo? Portanto, o projeto nasce a partir da

leitura de inúmeros trabalhos na área e também da experiência dos próprios professores e dos mestrandos

envolvidos na pesquisa. Esta pesquisa torna-se relevante em razão da necessidade de aproximar a escola de

educação básica da realidade dos seus alunos,  incentivando-os  a  tornarem-se protagonistas  da própria

aprendizagem  e  desenvolvendo  neles  a  autonomia,  a  criatividade,  a  confiança  e  o  senso  crítico.  Aos

professores,  o  trabalho  é  significativo  uma  vez  que  promove  a  troca  de  experiências  pedagógicas,  o

planejamento além dos materiais didáticos, o aperfeiçoamento do senso de plausibilidade e os três ideais

centrais apontados por Schön (1990) que são: a reflexão-na-ação, a reflexão-sobre-a-ação e reflexão sobre a

reflexão-na-ação.  Ademais,  o  projeto contribui  para a  área de ensino,  em especial,  ensino na educação

básica, que compõe o campo de atuação dos profissionais do curso de Mestrado em Ensino na Educação

Básica do Programa de Pós-Graduação do CEPAE/UFG.

EQUIPE

Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo
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Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

DAYANE RITA DA SILVEIRA Discente - Mestrado

Profissional

01/09/2020 -

EDUARDA GIOVANNA

OLIVEIRA CARVALHO

Discente - Mestrado

Profissional

01/09/2020 -

LAURA BITTENCOURT

RIOS

Discente - Mestrado

Profissional

01/09/2020 -

LETICIA DE SOUZA

GONCALVES

(Responsável)

Docente 01/09/2020 -

NEWTON FREIRE MURCE

FILHO

Docente 01/09/2020 -

ROBERTA CARVALHO

CRUVINEL

Docente 01/09/2020 -

SILVANA LAURENCO LIMA Discente - Mestrado

Profissional

01/09/2020 -

 

FINANCIADORES

Não existem financiadores associadas ao projeto de pesquisa.

 

PRODUÇÕES INTELECTUAIS ASSOCIADAS

Não existem produções intelectuais associadas ao projeto de pesquisa.

Projeto de Pesquisa

Nome: Niemat

Área de Concentração: ENSINO NA EDUCAÇÃO

BÁSICA

Linha de Pesquisa: PRÁTICAS ESCOLARES E

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO

Natureza do Projeto: PESQUISA Situação do Projeto: EM ANDAMENTO

Data de Início: 16/11/2017 Data da Situação: 16/11/2017

Descrição:  Nucleo  de  estudos  e  pesquisas  em  educação  inclusiva  e  desenvolvimento  de  tecnologias

assistivas. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

EQUIPE

Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

ELISABETH CRISTINA DE

FARIA (Responsável)

Docente 16/11/2017 -

 

FINANCIADORES

Não existem financiadores associadas ao projeto de pesquisa.

 

PRODUÇÕES INTELECTUAIS ASSOCIADAS

Não existem produções intelectuais associadas ao projeto de pesquisa.

Projeto de Pesquisa

Nome: O ENSINO DE PRODUÇÃO TEXTUAL NA SALA DE AULA DO ENSINO MÉDIO: ESCRITA E REESCRITA DO

GÊNERO ARTIGO DE OPINIÃO

Área de Concentração: ENSINO NA EDUCAÇÃO

BÁSICA

Linha de Pesquisa: PRÁTICAS ESCOLARES E

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO

Natureza do Projeto: PESQUISA Situação do Projeto: EM ANDAMENTO

Data de Início: 01/01/2019 Data da Situação: 01/01/2019

Descrição: Este projeto tem por objetivo investigar a produção textual em sala de aula do Ensino Médio,

focalizando a escrita e reescrita do gênero Artigo de Opinião. O problema constatado é o baixo nível de

letramento e/ou o analfabetismo funcional que resultam nas dificuldades,  nas lacunas e nos obstáculos

potenciais  que  os  estudantes  encontram  para  escrever  textos  dissertativo-argumentativos.  Esta  é  uma

pesquisa-ação que visa à autorreflexão coletiva, e tem caráter qualitativo e etnográfico. O objeto investigado

é a produção textual  e  o corpus para essa investigação são as produções textuais  dos estudantes.  Esta

pesquisa será desenvolvida em uma turma de 3ª série do Ensino Médio no Centro de Ensino e Pesquisa
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Aplicada à Educação (CEPAE),  da Universidade Federal  de Goiás (UFG),  em Goiânia,  no Estado de Goiás.

Participarão da pesquisa estudantes com idade entre 16 e 17 anos e o(a) professor(a) regente. O período de

realização será entre 2019 e 2021. Nessa perspectiva, está prevista a criação de uma Sequência Didática (SD)

sobre a produção do gênero Artigo de Opinião. Essa SD será planejada e executada conforme a concepção

bakhtiniana de discurso. Ela proporá a prática e a reflexão sobre a prática da escrita e reescrita do gênero

Artigo de Opinião. Dessa forma, o produto educacional será a materialização, em um E-book, da sequência

didática (SD) proposta como processo de intervenção na sala de aula selecionada para o desenvolvimento

da pesquisa. Esse produto educacional poderá se constituir em material de pesquisa e apoio para outros

professores  que  trabalham  com  o  gênero  Artigo  de  Opinião.  Para  realizar  essa  investigação,  serão

mobilizados, entre outros(as), os(as) autores(as) Mikhail Bakhtin (1992, 1993, 2003), Dols (2004, 2010), Street

(2014), Marchuschi (2002), Geraldi (1986, 1990, 1993, 2010), Rojo (2000

EQUIPE

Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

EDINALVA SOARES DE

CARVALHO OLIVEIRA

Discente - Mestrado

Profissional

01/03/2019 -

ILSE LEONE BORGES

CHAVES DE OLIVEIRA

(Responsável)

Docente 01/01/2019 -

SANDRA MARCIA GOMES

CAMARGO

Discente - Mestrado

Profissional

01/09/2019 -

 

FINANCIADORES

Não existem financiadores associadas ao projeto de pesquisa.

 

PRODUÇÕES INTELECTUAIS ASSOCIADAS

Não existem produções intelectuais associadas ao projeto de pesquisa.

Projeto de Pesquisa

Nome: O estado da arte da pesquisa em Educação Física Escolar no contexto do ensino na educação básica

Área de Concentração: ENSINO NA EDUCAÇÃO

BÁSICA

Linha de Pesquisa: CONCEPÇÕES TEÓRICO-

METODOLÓGICAS E PRÁTICAS DOCENTES

Natureza do Projeto: PESQUISA Situação do Projeto: EM ANDAMENTO

Data de Início: 01/02/2016 Data da Situação: 01/02/2016

Descrição: Descrição: Com a intenção de oferecer subsídios bibliográficos para as diversas pesquisas que

serão  desenvolvidas  pelo  Grupo  de  Estudos  e  Pesquisas  em  Educação  Física,  Teoria  Social  e  Educação

(Práksis/FEFD/UFG), estamos a propor este projeto de pesquisa do tipo guarda-chuva, de forma a podermos

acompanhar,  analisar  e  debater  as  tendências  e  lacunas  da  produção  do  conhecimento  no  campo  da

Educação Física Escolar e do Ensino na Educação Básica. Nesse sentido, os projetos de investigação em nível

de graduação, iniciação científica, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado dos integrantes do

grupo terão neste projeto a base de revisão bibliográfica do tipo estado da arte e a análise de conteúdos de

diversos  temas  que  a  Educação  Física  passa  a  interagir,  como:  Educação  Infantil,  Ensino  Fundamental,

Ensino  Médio,  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  Educação  de  Tempo  Integral,  Educação  do  Campo,

Abordagens  e  Metodologias  de  Ensino,  Concepções  Curriculares,  Educação  Étnico-racial,  Gênero  e

Sexualidade,  Educação  Ambiental,  Militarização  e  Terceirização  da  gestão  das  escolas  públicas,  Prática

Pedagógica, Trabalho e Saberes Docentes. O objetivo geral é identificar e analisar as tendências e lacunas

teórico-metodológicas da produção do conhecimento em Educação Física Escolar a partir das etapas da

Educação Básica (Educação Infantil,  Ensino Fundamental  e Ensino Médio).  OBJETIVO GERAL Identificar e

analisar as tendências e lacunas teórico-metodológicas da produção do conhecimento em Educação Física

Escolar a partir das etapas da Educação Básica (Educação Infantil,  Ensino Fundamental e Ensino Médio).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1) Fazer um levantamento do tipo estado da arte das pesquisas em Educação Física

escolar publicadas em dissertações e teses, bem como em periódicos da área da EF, Ensino e Educação e em

anais  de  congressos  científicos,  livros  por  etapa  e  modalidades  da  Educação  Básica;  2)  Fazer  um

levantamento  exploratório  dos  grupos  de  pesquisa  em  Educação  Física  Escolar  (instituição,  membros,

objetivos e produção); 3) Fazer um levantamento exploratório da legislação que regulamenta a Educação

Física  escolar  (leis,  resoluções,  parâmetros,  diretrizes,  e  BNCC,  suas  finalidades,  concepções  e

características);  4)  Fazer  um  levantamento  exploratório  dos  autores,  publicações  e  concepções  que

participaram da construção da BNCC,  referente à subárea da EF;  5)  Publicar  artigos e  livros a  partir  do

resultado das análises por temas e apresentá-los em congressos e seminários..
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EQUIPE

Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

ANEGLEYCE TEODORO

RODRIGUES

(Responsável)

Docente 01/02/2016 -

RENATA LORENA VILELA

DE AGUIAR

Discente - Mestrado

Profissional

14/03/2017 -

 

FINANCIADORES

Não existem financiadores associadas ao projeto de pesquisa.

 

PRODUÇÕES INTELECTUAIS ASSOCIADAS

Não existem produções intelectuais associadas ao projeto de pesquisa.

Projeto de Pesquisa

Nome: O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa: implicações teórico-metodológicas na formação

do Professor Alfabetizador

Área de Concentração: ENSINO NA EDUCAÇÃO

BÁSICA

Linha de Pesquisa: CONCEPÇÕES TEÓRICO-

METODOLÓGICAS E PRÁTICAS DOCENTES

Natureza do Projeto: PESQUISA Situação do Projeto: EM ANDAMENTO

Data de Início: 04/03/2015 Data da Situação: 04/03/2015

Descrição:  O  projeto  pretende  verificar  e  analisar  o  Pacto  Nacional  pela  Alfabetização  na  Idade  Certa

visando as implicações teórico-metodológicas na formação do Professor Alfabetizador.

EQUIPE

Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

MARIA ALICE DE SOUSA

CARVALHO ROCHA

(Responsável)

Docente 04/03/2015 -

 

FINANCIADORES

Não existem financiadores associadas ao projeto de pesquisa.

 

PRODUÇÕES INTELECTUAIS ASSOCIADAS

Não existem produções intelectuais associadas ao projeto de pesquisa.

Projeto de Pesquisa

Nome: PESQUISA NO ENSINO MÉDIO: FORMAÇÃO DO LEITOR DE LITERATURA

Área de Concentração: ENSINO NA EDUCAÇÃO

BÁSICA

Linha de Pesquisa: CONCEPÇÕES TEÓRICO-

METODOLÓGICAS E PRÁTICAS DOCENTES

Natureza do Projeto: PESQUISA Situação do Projeto: EM ANDAMENTO

Data de Início: 03/05/2013 Data da Situação: 03/05/2013

Descrição: Acreditando, como cremos, na a ?função humanizadora da literatura, isto é, sobre a capacidade

que ela tem de confirmar a humanidade do homem?, nas palavras do mestre Antonio Candido, mais que

isso,  e  ainda na esteira do trabalho de Candido,  crendo que a literatura é  um direito de todo cidadão,

ferramenta de conscientização e de luta, esta pesquisa busca otimizar o trabalho docente, especificamente

na aquisição do hábito de leitura, por um lado, e no maior aproveitamento desta ação, de modo que se torne

um ato transformador do jovem aluno. Com este intuito, pretende-se investigar estratégias de abordagem

do texto literário que tenham êxito entre alunos do Ensino Médio a fim de elaborar um dossiê que auxilie

professores neste desafio..

EQUIPE

Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

CELIA SEBASTIANA DA

SILVA

Docente 06/05/2013 -

DEISE NANCI DE CASTRO

MESQUITA

Docente 06/05/2013 -
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Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

ELISANDRA FILETTI

MOURA

Docente 02/03/2015 -

ILMA SOCORRO

GONCALVES VIEIRA

Docente 19/02/2018 -

VIVIANNE FLEURY DE

FARIA (Responsável)

Docente 04/05/2013 -

 

FINANCIADORES

Não existem financiadores associadas ao projeto de pesquisa.

 

PRODUÇÕES INTELECTUAIS ASSOCIADAS

Não existem produções intelectuais associadas ao projeto de pesquisa.

Projeto de Pesquisa

Nome: Qual texto para que leitor? leitura, poesia e formação leitora crítica no ensino básico

Área de Concentração: ENSINO NA EDUCAÇÃO

BÁSICA

Linha de Pesquisa: PRÁTICAS ESCOLARES E

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO

Natureza do Projeto: PESQUISA Situação do Projeto: EM ANDAMENTO

Data de Início: 13/01/2020 Data da Situação: 13/01/2020

Descrição: O projeto visa contribuir com investigações teórico-metodológicas sobre o ensino de literatura, o

universo dos best sellers como categoria da indústria do livro e a leitura de poesia como possibilidade de ser

o avesso do mundo cultural ditado pelo mercado. Busca-se, portanto, reiterar a relevância social do tema

leitura para a  construção de uma sociedade em que mais  sujeitos  possam desfrutar  dos bens culturais

disponíveis. Para tanto, serão desenvolvidas pesquisas e leituras de natureza bibliográfica que discutam o

ambiente escolar e a sua relação com o ensino da literatura, as práticas de leitura literária e as condições em

que elas se realizam bem como os determinantes sociais e culturais que as influenciam. Colocam-se como

aspectos a serem observados:  a leitura de poesia e a sua extemporaneidade ou contemporaneidade no

mundo do consumo e em face das leituras gastronômicas (ECO, 1989); a competência do leitor diante do

texto lido; as concepções de leitura, texto, leitor e autor que sustentam as propostas de leitura; o diálogo

entre  práticas  de  leitura  da  palavra  e  práticas  sociais  e/ou  culturais  determinadas  pela  imagem;  as

representações e os modos de ler; os discursos sobre leitura e sua circulação no meio escolar; a recepção aos

gêneros literários diversos e o possível diálogo destes com outras linguagens; as funções assumidas pelo

discurso literário e sua submissão ou autonomia em relação ao discurso pedagógico.

EQUIPE

Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

CELIA SEBASTIANA DA

SILVA (Responsável)

Docente 13/01/2020 -

 

FINANCIADORES

Não existem financiadores associadas ao projeto de pesquisa.

 

PRODUÇÕES INTELECTUAIS ASSOCIADAS

Não existem produções intelectuais associadas ao projeto de pesquisa.

Projeto de Pesquisa

Nome: Representações identitárias dos afrodescendentes na Cidade de Goiás durante a República Velha

(1888-1930): buscando subsídios para a educação básica.

Área de Concentração: ENSINO NA EDUCAÇÃO

BÁSICA

Linha de Pesquisa: CONCEPÇÕES TEÓRICO-

METODOLÓGICAS E PRÁTICAS DOCENTES

Natureza do Projeto: PESQUISA Situação do Projeto: EM ANDAMENTO

Data de Início: 01/02/2013 Data da Situação: 01/02/2013

Descrição: Estudos sobre a identidade afrodescendente e seus reflexos na escolarização básica

EQUIPE

Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo
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Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

ANNA MARIA DIAS

VREESWIJK

Docente 13/03/2018 -

DANILO RABELO

(Responsável)

Docente 30/04/2013 -

 

FINANCIADORES

Não existem financiadores associadas ao projeto de pesquisa.

 

PRODUÇÕES INTELECTUAIS ASSOCIADAS

Não existem produções intelectuais associadas ao projeto de pesquisa.

Projeto de Pesquisa

Nome: TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO: ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO

DE MATERIAIS DIDÁTICOS

Área de Concentração: ENSINO NA EDUCAÇÃO

BÁSICA

Linha de Pesquisa: PRÁTICAS ESCOLARES E

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO

Natureza do Projeto: PESQUISA Situação do Projeto: EM ANDAMENTO

Data de Início: 01/01/2021 Data da Situação: 01/01/2021

Descrição: Os materiais didáticos são fontes muito presentes na organização da prática pedagógica e se

constituem como recursos que possibilitam aos professores  referências  e  critérios  para tomar decisões,

tanto  no  planejamento  como  na  intervenção  direta  no  processo  de  ensino  e  aprendizagem  e  em  sua

avaliação (ZABALA, 1998, p.167). Na atualidade, o desenvolvimento desse tipo de materiais com finalidades

didáticas  ganham  novas  configurações  na  relação  com  as  Tecnologias  Digitais  de  Informação  e

Comunicação  (TDICs)  que  potencializam  a  prática  docente.  Neste  sentido,  o  objetivo  desta  pesquisa  é

elaborar e produzir materiais didáticos para a Educação Básica e para cursos de Licenciatura na relação com

as TDICs, com especial atenção aos conteúdos da educação física escolar e aos temas transversais Mídia-

Educação e a Inclusão escolar.  Metodologia: Trata-se de pesquisa bibliográfica que tem por finalidade o

desenvolvimento de produtos didáticos a partir das demandas evidenciadas na literatura. A pesquisa, que

será  desenvolvida  no  modelo  guarda-chuva,  busca  abranger  os  interesses  dos  diferentes  pesquisadores

envolvidos em relação ao objetivo proposto. Espera-se, com o desenvolvimento deste projeto guarda-chuva,

contribuir com o processo de ensino na educação básica e nos cursos de Licenciatura ao apresentar novos

recursos didáticos para fomentar a aprendizagem, bem como, fomentar uma apropriação crítica e criativa

acerca das TDICs por professores e estudantes.

EQUIPE

Nome Categoria Início do Vínculo Fim do Vínculo

ALIFFER VANDUIR

CARDOSO

Discente - Mestrado

Profissional

01/03/2021 -

ANA PAULA SALLES DA

SILVA (Responsável)

Docente 01/01/2021 -

ANEGLEYCE TEODORO

RODRIGUES

Docente 01/01/2021 -

FERNANDA CRUVINEL

PIMENTEL

Docente 01/01/2021 -

FLORENCE ROSANA

FAGANELLO GEMENTE

Participante Externo 01/01/2021 -

GABRIELA CARDOSO

MACHADO

Participante Externo 01/01/2021 -

GILVANA MARIA MACHADO Discente - Mestrado

Profissional

01/01/2021 -

WALERIA FREITAS

OLIVEIRA PRADO

Discente - Mestrado

Profissional

01/01/2021 -

 

FINANCIADORES

Não existem financiadores associadas ao projeto de pesquisa.
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PRODUÇÕES INTELECTUAIS ASSOCIADAS

Não existem produções intelectuais associadas ao projeto de pesquisa.
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