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RESOLUÇÃO PPGEDUC/UAEE/RC/UFG nº 008/2016

Define área  de  concentração  e  linhas
de  pesquisa  do  Programa  de  Pós-
graduação  em  Educação  da
Universidade  Federal  de  Goiás  –
Regional Catalão.

A Coordenadoria  de Pós-Graduação (CPG) do Mestrado em Educação  PPGEDUC/DE/RC/

UFG, no uso de suas atribuições e considerando o disposto no seu Regulamento, resolve que:

Art. 1º A área de concentração do Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGEDUC - é

Educação que representa sua identidade acadêmica com a área de avaliação da CAPES em

Educação.

Art. 2º O Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Goiás –

Regional Catalão é constituído por três linhas de pesquisa: 

• Políticas Educacionais, História da Educação e Pesquisa (auto)biográfica.

• Práticas Educativas, Formação de Professores e Inclusão.

• Leitura, Educação e Ensino de Língua Materna e Ciências da Natureza. 

§ 1º Linha  Políticas educacionais, História da Educação e Pesquisa (auto)biográfica -  Essa

linha de pesquisa se dedica ao estudo e construção de conhecimentos no campo da Educação,

compreendidos na interface das dimensões política, histórica e da pesquisa (auto)biográfica.

São questões de interesse da linha: pesquisas relativas às políticas para a educação básica e

superior,  currículo,  história  das  instituições  e  cultura  escolar,  bem  como  a  pesquisa

(auto)biográfica, compreendendo histórias de vida de professores e alunos em Goiás.

§ 2º Linha Práticas Educativas, Formação de Professores e Inclusão - Essa linha de pesquisa

se dedica à investigação das práticas educativas, inclusão e formação docente em contextos

educacionais.  Desenvolve  pesquisas  especialmente  relacionadas  a  educação  especial  e

inclusão; educação infantil;  ensino e aprendizagem; ensino de ciências;  educação básica e

superior. A educação é compreendida em suas relações com os contextos histórico, social,

cultural e político que orienta as concepções, práticas educativas, políticas educacionais e a

formação docente.
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§ 3º Linha Leitura, Educação e Ensino de Língua Materna e Ciências da Natureza. Essa linha

de pesquisa se dedica às investigações  voltadas para as  práticas e  políticas  de leitura em

contextos escolares e não escolares; ensino de língua materna, ciências da natureza e educação

popular,  relativas  à  educação  básica  e  superior,  às  práticas  pedagógicas,  formação  de

professores,  currículo  e  avaliação;  alfabetização  e  letramento  (leitura  e  escrita)  sob  a

perspectiva histórica, sociológica, pedagógica e linguística.

Catalão, 03 de Agosto de 2016.

Prof. Dr. Wolney Honório Filho

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação/UFG/Regional Catalão
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