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ANEXO V 

DISTRIBUIÇÃO DOS DOCENTES POR LINHA DE PESQUISA E EIXOS DE 
INVESTIGAÇÃO 

 

A) L inha de pesquisa 1 (L1) :  Educação em Ciências e Matemática e Meio Ambiente  

 

Eixo de invest igação  Docentes 

L1E2 -  Filosofia,  História e Sociologia da Ciência 
no Ensino de Ciências e Matemática  
 
Para este e ixo,  serão acei tos  projetos  que proponham 
estudos sobre as re lações entre os fundamentos 
f i losóf icos, epistemológicos, socio lógicos e h istór icos 
da c iênc ia e o ens ino de c iênc ias.  
 

Adda Danie la Lima Figueiredo Echalar  

L1E4 -  Formação inicial e cont inuada do professor 
de Ciências e Matemática  
 
Para este e ixo,  serão acei tos  projetos que p roponham 
estudos sobre as concepções, ideias dos professores 
em formação in ic ia l ou cont inuada; os curr ícu los das 
l icenc iaturas da área;  o estágio superv is ionado e a 
prát ica pedagógica;  o papel  do professor  em 
situações relac ionadas ao planejamento,  
desenvolv imento  e aval iação de propostas de ens ino 
dos conteúdos da área .  
 

Adda Danie la Lima Figueiredo Echalar  

Rones de Deus Paranhos 

L1E5 –  Saberes e práticas docentes em contextos 
específ ico.  
 
Para este e ixo,  serão acei tos  projetos que p roponham 
estudos sobre os saberes e conhec imentos docentes 
que atuam na Educação de Jovens e Adultos, na 
Educação Inc lusiva.  
 
 

Rones de Deus Paranhos 

 



B) L inha de pesquisa 2 (L2) :  Ensino e Aprendizagem de Ciências e Matemática  

 

Eixo  de invest igação  Docentes  

L2E7 -  Prát icas pedagógicas para o ensino e  
aprendizagem de Ciências e Matemática e os 
processos avaliat ivos 
 
Para este e ixo,  serão acei tos  projetos  que proponham 
Estudos sobre as metodologias e estratégias de 
ens ino e aprendizagem dos conhec imentos desta 
área; a propos ição de mater iais  pedagógicos para o 
ens ino das Ciênc ias e da Matemát ica, para sua 
ut i l ização nos d iferentes ambientes de ens ino;  os  
processos de aval iação da aprendizagem dos 
conhec imentos da área.  
 

Kar ly Barbosa Alvarenga  

L2E8 -  Tecnologias no ensino e na aprendizagem 
de Ciências e Matemática  
 
Para este e ixo,  serão acei tos  projetos  que proponham 
estudos sobre as estratégias de ens ino -aprendizagem 
nas áreas de Ciênc ias e Matemát ica,  tendo em v ista 
a ut i l ização das Tecnologias da Informação e 
Comunicação.  
 

Adda Danie la Lima Figueiredo Echalar  

Kar ly Barbosa Alvarenga  

L2E9 -  Os fatores cognit ivos, afet ivos e 
motivacionais na aprendizagem de Ciências e 
Matemática 
 
Para este e ixo,  serão acei tos  projetos  que proponham 
estudos sobre os fatores cognit ivos,  afet ivos e  
mot ivac ionais , entre outros,  envolv idos nos 
processos de aprendizagem dessas áreas;  as  
concepções dos estudantes de d i ferentes níveis  
educac ionais ,  quanto a conceitos  das Ciências e da 
Matemática.  
 

Kar ly Barbosa Alvarenga  

L2E10 -  Ensino de Ciências e Matemática e a 
Educação inclusiva 
 
Para este e ixo,  serão acei tos  projetos  que proponham 
estudos sobre as intervenções pedagógicas e o  
processo de aprendizagem na educação inclusiva; o 
s istema escolar e a Educação Inc lusiva.  
 

Anna Mar ia Canavarro Benite  

Kar ly Barbosa Alvarenga  

Claudio Rober to  Machado Benite  

 


