
 

 
 

 

 

 

 

 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Recredenciada pelo Decreto Estadual N° 16.825, de 04.07.2016 

EDITAL Nº 118/2020 
 

SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NÍVEL 

DE MESTRADO ACADÊMICO EM ENSINO (PPGEn) 

 

O Reitor da UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB, no uso de suas 

atribuições legais, em conformidade com a Lei Estadual n.º 13.466, de 22 de dezembro de 2015, torna público 

que estarão abertas as inscrições para a seleção de candidatos ao Curso de Pós-Graduação em nível de 

Mestrado Acadêmico em Ensino, com área de concentração em Ensino na Educação Básica, para o 

período de 2021.1, que se regerá pelas disposições que integram o presente Edital, observando as Resoluções 

81/2011, alterada pela Resolução 22/2012, e 33/2017 do CONSEPE. 

 

I. DAS INFORMAÇÕES GERAIS 

 

I.1. O Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGEn) da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia, Campus de Vitória da Conquista, oferece o curso de Mestrado Acadêmico, com área de 

concentração em Ensino na Educação Básica, aprovado e recomendado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em abril de 2016. 

 

I.1.1. As informações sobre o Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGEn) e sobre o 

presente processo seletivo estão disponíveis no site http://www2.uesb.br/ppg/ppgen/ 
 

I.2. O curso de Mestrado Acadêmico em Ensino dispõe de três (3) linhas de pesquisa: Ensino, 

Linguagens e Diversidades; Ensino, Políticas e Práticas Educativas; Ensino e Aprendizagem em 

Ciências Exatas, Experimentais e Naturais. 

 

I.3. As atividades do Programa são desenvolvidas em regime de tempo integral. 

 

I.4. O prazo máximo para integralização do Curso é de 24 (vinte e quatro) meses, com exigência 

de integralização de 36 (trinta e seis) créditos. 

 

I.5. Poderão se inscrever no processo de seleção do Mestrado somente candidatos diplomados em 

cursos de graduação plena e cujos planos de trabalho tenham relação com a área de concentração 

e linhas de pesquisa do Programa. 
 

II. DAS INSCRIÇÕES 
 

II.1. As inscrições para o processo seletivo serão efetuadas online por meio do site 

https://sysinscricao.cpds.uesb.br/, no período de 20 de setembro até às 23h59min do dia 23 de 

outubro de 2020, com o preenchimento da Ficha de Inscrição (disponível no site).  
 
II.2. Deverão ser anexados em formato PDF, de forma individual, os seguintes documentos 

devidamente nomeados conforme modelo abaixo: 

 

a) Currículo Lattes atualizado e comprovado segundo o barema constante do Anexo II deste Edital 

(lattes.pdf); 

b) Cópia do diploma (frente e verso) ou declaração de provável concluinte de curso superior 

(diploma.pdf ou declaração.pdf) 

c) Cópia do RG e CPF (RG e CPF.pdf); 

http://www2.uesb.br/ppg/ppgen/
https://sysinscricao.cpds.uesb.br/
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d) Plano de trabalho conforme modelo (Anexo I deste Edital) disponível no site 

http://www2.uesb.br/ppg/ppgen/?post_type=selecao, sem identificação, contendo de 03 a 05 

páginas (planodetrabalho.pdf); 

e) Memorial: texto de 03 a 05 páginas, contendo reflexão sobre a experiência profissional e /ou 

produção acadêmica do candidato com ênfase nos percursos e trajetórias de formação, em 

articulação com a sua proposta de investigação e com a Linha de Pesquisa escolhida 

(Memorial.pdf); 

f) Barema (Anexo II deste Edital) devidamente preenchido (Barema.pdf). 

 

II.3. O candidato deverá certificar-se da legibilidade dos documentos enviados. 

 

II.4. O candidato deve indicar na cópia do plano de trabalho os dois projetos temáticos do 

PPGEn, disponíveis no site (Anexo III deste Edital), vinculados à Linha de Pesquisa para a qual 

se candidata. 

 

II.5. Candidatos cujos planos de trabalho não se adequem à área de concentração e/ou linha de 

pesquisa do PPGEn ou com inscrição pendente de documentos não terão sua inscrição 

homologada. Nesse caso, não caberá recurso à homologação.  

 

II.6. Os Anexos I, II, III encontram-se disponíveis na página do Programa. 

 

II.7. Os candidatos que apresentarem a documentação exigida no item II.2, dentro do prazo 

previsto e nas condições estabelecidas no presente Edital, terão as inscrições homologadas pela 

Comissão de Seleção até o dia 30 de outubro de 2020. 

 

II.8. Os candidatos concluintes de curso de graduação plena, cuja colação de grau esteja prevista 

para ocorrer antes do período de matrícula no Mestrado, poderão se inscrever no processo 

seletivo, devendo apresentar, no ato da inscrição, documento timbrado da instituição, com 

carimbo do Colegiado e assinatura do Coordenador do Curso, atestando a previsão da colação de 

grau. Em caso de aprovação, deverá apresentar, improrrogavelmente, no ato da matrícula, 

documento da instituição comprovando a colação de grau. Ocorrendo a não comprovação, o 

candidato perde a vaga, sendo convocado o próximo candidato da lista de suplentes. 
 

III. DO PROCESSO SELETIVO 

 

III.1. A seleção será realizada por uma Comissão, nomeada pelo Colegiado do Programa e 

constará de 03 (três) etapas: 

 

a) Etapa 1: análise e homologação das inscrições; 

b) Etapa 2: análise do plano de trabalho, memorial e currículo Lattes; 

c) Etapa 03: realização de entrevista individual online. 

III.2. Todas as etapas do processo seletivo são eliminatórias, sendo a etapa 3 eliminatória e 

http://www2.uesb.br/ppg/ppgen/?post_type=selecao
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classificatória. 

 

III.3. O candidato reprovado em quaisquer das etapas anteriores não poderá participar da etapa 

seguinte. 

 

III.4. A etapa 02 será constituida pela média aritmética ponderada, conforme detalhado abaixo: 

 

MP= (PT x 5) + (ME x 4) + (CL x 1)  

_______________________ 

                 10 

 

MP: Média parcial 

PT: Plano de trabalho 

ME: Memorial 

CL: Currículo Lattes 

 

III.5. A média final será constituída pela média aritmética das etapas 02 e 03, conforme 

detalhado abaixo: 

 

MF= (MP x 4) + (EN x 6) 

________________ 

               10 

 

MF: Média final 

MP: Média parcial 

EN: Entrevista  

  

III.6. Nas etapas 02 e 03 o candidato deve obter média igual ou superior a 6,0 para ser 

aprovado.  

 

III.7. O plano de trabalho será avaliado de acordo com os seguintes elementos: 

 

a) adequação à área de concentração do Programa: Ensino na Educação Básica; 

b) adequação à linha de pesquisa do PPGEn indicada; 

c) pertinência com os projetos temáticos indicados e atendimento a todos os itens propostos no 

modelo constante no Anexo III deste Edital.  
 
III.8. Na avaliação do memorial serão considerados: a qualidade da escrita e a compatibilidade 

da trajetória do candidato com o projeto temático escolhido. 

III.9. Na avaliação do Curriculo Lattes serão considerados os itens presentes no barema do 

Anexo III deste Edital. Cada candidato deve anexar, em arquivo único, o Currículo, os 
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documentos comprobatórios e o barema devidamente preenchido com a pontuação atribuída a 

cada item. A Comissão de Seleção fará a conferência dos itens e da pontuação atribuída e poderá 

alterá-lo caso constate discrepância ou erro. 

 

III.10. O Processo Seletivo de que trata este Edital destina-se ao ingresso dos alunos no período 

letivo de 2021.1, respeitando-se a ordem de classificação, a oferta de vagas e o calendário de 

matrículas. 

 

III.11. O candidato com necessidades especiais que precisar de condições diferenciadas para 

participar do processo seletivo, deverá anexar, juntamente com os documentos descritos no item 

II.2, cópia de requerimento acompanhado de laudo médico com a descrição de sua necessidade 

e especificando o tratamento diferenciado adequado. 

 

III.12.  O resultado das etapas 1 e 2 será publicado na página da Uesb (www.uesb.br) e no site do 

PPGEn (http://www2.uesb.br/ppg/ppgen/). 

 

III.13. A classificação final será realizada conforme estabelecido no item III.5, será divulgada por 

ordem decrescente de notas, considerando o número de vagas por linha de pesquisa. Esse 

resultado será publicado no site da Uesb, do PPGEn e no DOE. 

 

IV. CRONOGRAMA DA SELEÇÃO 

 

Atividade Datas 

Inscrição 20 de setembro a 23 de outubro 

de 2020 

Publicação da homologação das 

inscrições na página do PPGEn 
30 de outubro de 2020 

Divulgação do resultado da etapa 02 

na página do PPGEn 
20 de novembro de 2020 

Recursos ao resultado da etapa 02 Até às 23h59min de 23 de 

novembro de 2020 

Divulgação do resultado dos recursos 

da etapa 02 na página do PPGEn 
26 de novembro de 2020 

Realização das entrevistas 01 a 04 de dezembro de 2020 

Divulgação do resultado final na 

página da Uesb, do PPGEn e no DOE 
15 de dezembro de 2020 

Matrículas 04 e  05 de fevereiro de 2021 

 

IV.1. Os recursos à etapa 02 do processo seletivo devem ser encaminhados para o email 

ppgen@uesb.edu.br, devidamente justificados. No assunto do e-mail deve constar a palavra 

RECURSO. O resultado dos recursos será divulgado na página do PPGEn. 

http://www.uesb.br/
http://www2.uesb.br/ppg/ppgen/
mailto:ppgen@uesb.edu.br
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V. DAS ENTREVISTAS 

 

V.1. As entrevistas serão realizadas remotamente, via plataforma  do Google Meet, entre os dias 

01 a 04 de dezembro de 2020, com banca examinadora constituída por no mínimo 2 docentes, 

serão gravadas e durarão entre 10 a 20 minutos.  

 

V.2.O agendamento do dia e horário de cada entrevista será divulgado no dia 26 de novembro 

de 2020.   

 

V.3. O PPGEn encaminhará o link de acesso à sala de reunião da entrevista no dia anterior à sua 

realização para o email informado pelo candidato no momento da inscrição. O candidato deverá 

acessar a sala 05min antes do início da entrevista.  

 

V.4. Um candidato não poderá, em hipótese alguma, assistir a entrevista de outro candidato. 

 

V.5. A Uesb não se responsabiliza pelo fornecimento dos equipamentos ou acesso a internet para 

realização dessa etapa do processo seletivo e o Programa não se responsabiliza por eventuais 

instabilidades no acesso à internet durante a realização da entrevista pelos candidatos.  

 

V.6. Serão atribuídas notas de zero (0) e dez (10) à entrevista, que versará sobre o Plano de 

trabalho e o memorial apresentados pelo candidato. 
 

VI. DAS VAGAS 

 

VI.1. O Programa dispõe de até  20 (vinte) vagas, reservando-se o direito de não preenchê-las 

caso não haja candidatos aprovados.  

 

VI.2. As vagas do presente processo seletivo estão assim distribuídas: 

 

a) Linha de Pesquisa Ensino, Linguagens e Diversidades: 08 vagas; 

b) Linha de Pesquisa Ensino, Políticas e Práticas Educativas: 05 vagas; 

c) Linha de Pesquisa Ensino e aprendizagem de Ciências Exatas, Experimentais e Naturais: 

07 vagas. 

 

VI.2.1. As vagas não preenchidas em uma linha de pesquisa poderão ser remanejadas para outra 

linha, desde que haja orientador disponível. 

 

VI.2.2. Os resumos dos projetos temáticos com oferta de vaga encontram-se no Anexo III deste 

Edital. 
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VII. DA MATRÍCULA DOS CANDIDATOS APROVADOS NA SELEÇÃO 

 

VII.1. O candidato aprovado na seleção referente a este Edital deverá matricular-se, pessoalmente 

ou por procuração (com firma reconhecida), junto à Secretaria Geral de Cursos, Campus de 

Vitória da Conquista, no período de 04 e 05 de fevereiro de 2021, das 14h às 17h, apresentando 

os seguintes documentos: 

 

a) Requerimento de matrícula preenchido (fornecido pela SGC); 

b) Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia); 

c) Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso de Graduação (original e cópia); 

d) Histórico Escolar do Curso de Graduação (original e cópia); 

e) Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor com comprovante da última votação e 

Carteira de reservista (original e cópia); 

f) Duas fotos 3x4. 

 

VII.2. O candidato que não efetuar a matrícula no período acima especificado perderá o direito à 

vaga no Curso. 

 

VII.3. No caso de vagas remanescentes, os candidados serão convocados no dia 10 de fevereiro 

de 2021. 
 

VIII. DO INÍCIO DO CURSO 

 

VIII.1. As aulas serão iniciadas em março de 2021, em data a ser informada aos candidatos por 

email.  

 

IX. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

IX.1. O ato de inscrição gera a presunção absoluta de que o candidato conhece as exigências do 

presente Edital e de que aceita as condições da seleção, não podendo invocar seu 

desconhecimento a qualquer título, época ou pretexto. 

 

IX.2. A inscrição no processo seletivo é gratuita e a Coordenação do PPGEn é responsável pela 

gerência administrativa e infraestrutura do processo de seleção. 

 

IX.3. A Uesb não se responsabilizará por inscrição não recebida devido a motivos de natureza 

técnica associados a computadores, a falhas de comunicação, a congestionamento de linhas de 

comunicação e a quaisquer outros motivos de ordem técnica que impossibilitem a transferência 

de dados para consolidação da inscrição. Sugere-se que os candidatos realizem suas inscrições 

com antecedência, e não nos últimos dias, para evitar sobrecarga no sistema.  

 

IX.4. Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato fica ciente de que o Programa não dispõe 
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de bolsas de estudos para todos os aprovados. 

 

IX.5. Todos os discentes do PPGEn deverão satisfazer a exigência de proficiência em Língua 

Inglesa, com nota mínima 6,0 (seis). A prova será aplicada em 02 (duas) oportunidades ao longo 

do primeiro ano do curso. Caso o discente não comprove aprovação até o período anterior à sua 

matrícula no 3º. semestre do curso, será desligado do Programa.   

 

IX.6. A inexatidão das declarações, as irregularidades de documentos ou outras de qualquer 

natureza que não atendam às exigências deste Edital, ocorridas em qualquer fase do processo, 

eliminarão o candidato da Seleção ou, se identificadas posteriormente, impedirão a sua matrícula, 

anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes da sua inscrição. 

 

IX.7. As atividades presenciais, acadêmicas e administrativas estão suspensas na Uesb por tempo 

indeterminado, pelo que toda e qualquer dúvida deverá ser encaminhada para o e-mail 

ppgen@uesb.edu.br. As informações de cada etapa da seleção serão divulgadas no site do 

PPGEn. 

 

IX.8. Os referidos Anexos encontram-se disponíveis no site do PPGEn 

(www.uesb.br/ppg/ppgen) e tornam-se parte integrante do presente Edital. 

 

IX.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção. 

 

 
Vitória da Conquista, 10 de setembro de 2020. 

 

 

 
LUIZ OTÁVIO DE MAGALHÃES 

REITOR 

 

 

  

mailto:ppgen@uesb.edu.br
http://www.uesb.br/ppg/ppgen
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ANEXO I DO EDITAL Nº 118/2020 

MODELO DO PLANO DE TRABALHO 

 

Seleção PPGEn – Turma 2021  

O Plano de trabalho é constituido por um texto dissertativo de 03 a 05 páginas (incluindo 

referências), em que o/ candidato/a deve atender a dois itens:   

 

Item 1-Título da investigação proposta: 

Linha de pesquisa a que se candidata:  

Resumo: Neste item o/a candidato/a deve redigir um resumo em parágrafo único contendo no 

mínimo 150 e no máximo 300 palavras, no qual deve apresentar de forma concisa o conteúdo do 

trabalho que pretende desenvolver, os objetivos e as expectativas de resultados que espera 

alcançar/obter.  

Palavras-chave: Três palavras separadas por ponto. 

Item 2 – Texto dissertativo, digitado em Times New Roman, 12, entrelinhas 1,5 e que responda 

as seguintes questões: A) Qual é seu principal tema de interesse para estudos na área de ensino? 

B) Considerando esse tema, qual é o problema ou questão central que será foco de sua 

investigação e os objetivos? C) Como pretende desenvolver essa questão como objeto de estudo 

em sua futura dissertação? D) Quais autores pretende utilizar em sua futura dissertação? Quais e 

como os conceitos desses autores serão empregados? E) Como a sua proposta se adequa à área de 

concentração, linha de pesquisa e projeto temático ao qual está concorrendo? 
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ANEXO II DO EDITAL 118/2020 

BAREMA PARA ANÁLISE DO CURRÍCULO LATTES  

 

1) CURRÍCULO LATTES 

Itens/quesitos Pontos Nota 

preenchida 

pelo 

candidato 

Nota do 

Avaliador 

PPGEn 

FORMAÇÃO ACADÊMICA Máximo 4,0   

Especialização  1,0   

Iniciação científica/PIBID/Residência Pedagógica 0,5   

Curso de formação continuada na área de ensino e/ou 

educação (a partir de 30h) e aluno especial em 

disciplina de pós scrictu sensu (0,5 ponto por curso 

e/ou disciplina) 

2,5   

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Máximo 4,0   

Professor (0,5 ponto por ano de exercício docente 

comprovado) 

3,0   

Cargo administrativo na área de educação 

(coordenador pedagógico, diretor, secretário escolar) 

1,0   

PRODUÇÃO ACADÊMICA Máximo 1,0   

Fará jus à pontuação máxima o candidato que 

apresentar pelo menos 2 (duas) dentre as seguintes 

produções científicas: publicação de artigos em 

periódicos, capítulos de livros, livros, trabalhos 

completos em anais, elaboração de monografia, 

publicação de resenha 

1,0   
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PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA Máximo 1,0   

Fará jus à pontuação máxima o candidato que 

apresentar pelo menos 2 (duas) produções dentre: 

apresentação de comunicações em eventos 

(seminários, simpósios, colóquios), realização de 

palestras, coordenação de mesas em eventos, 

organização de eventos, participação em projeto de 

extensão, participação em grupo de pesquisa 

certificado pelo CNPq, produção de material didático, 

relatório de pesquisa. 

   

 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Os candidatos devem comprovar apenas e tão somente os 

itens que constam neste Barema. Não será necessário comprovar o Curriculum Lattes na íntegra, 

apenas as produções contempladas neste Anexo. A comprovação de cada item do Barema deve 

ser PRECEDIDA POR UMA FOLHA DE ROSTO CONTENDO A SUA IDENTIFICAÇÃO. 

Exemplo: (Formação acadêmica. Após esta folha de rosto, virão todos os comprovantes deste 

item. Assim deverá ser feito para todos os demais itens). Os currículos que não possuírem a 

identificação das comprovações de cada item, conforme o exemplo anterior, serão valorados com 

nota ZERO. Só serão pontuados os currículos que estiverem com as comprovações devidamente 

organizadas sequencialmente. 

 

2) FICHA DE AVALIAÇÃO DO MEMORIAL 

 

Itens/quesitos  Pontos   Notas por avaliador 

Desempenho linguístico: Estilo de linguagem / 

organização textual / adequação gramatical 

2,5  

Articulação da Formação Acadêmica e Trajetória 

Profissional com a Linha de Pesquisa 

2,5  

Articulação da Formação Acadêmica e Trajetória 

Profissional com a Proposta de Pesquisa 

2,5  

Demonstração de qualidades pessoais favoráveis à 

pós-graduação 

2,5  

TOTAL 10,00  
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3) FICHA DE AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

 

Candidato   

Linha de Pesquisa 1 (  )    2 (   ) 3 (   ) 

Avaliador(a)   

 

 

 

Elementos obrigatórios Sim (  ) Não (  ) 

Articulação com a área de concentração e linha 

de pesquisa do Programa 

Continuar avaliando Eliminar 

Vinculação com os projetos temáticos 

indicados  

Continuar avaliando Eliminar 

 

 

ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO Sim 

(1,0) 

Parcial 

(0,5) 

Não 

(0,0) 

1. O resumo contem os elementos solicitados?    

2. O título é adequado e expressa o conteúdo da pesquisa a 

ser desenvolvida? 

   

3. Há vinculação com o projeto temático indicado pelo 

candidato? 

   

4. Há um problema e ele expressa as motivações para a 

pesquisa proposta? 

   

5. Os objetivos estão definidos?    

6.Os autores indicados são adequados ao plano de trabalho?     

7. A relevância social e científica está justificada no plano 

de trabalho? 

   

8. A metodologia é adequada?    

9. As referências utilizadas são apresentadas segundo as 

normas de citação? 

   

10. As normas de escrita da lingua culta são observadas?    

TOTAL DE PONTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Recredenciada pelo Decreto Estadual N° 16.825, de 04.07.2016 

 
Campus de Vitória da Conquista                                                                                  reitoria@uesb.edu.br 

 

 

4) FICHA DE AVALIAÇÃO DA ENTREVISTA 

 

Candidato(a): 

Avaliador: 

 

Elementos para avaliação Sim 

(1,0) 

Parcial 

(0,5) 

Não 

(1,0) 

1. Apresenta explicações consistentes sobre o plano de trabalho?    

2. Apresenta argumentação consistente quanto à aderência do 

projeto à linha de pesquisa? 

   

3. Demonstra capacidade de argumentação na justificativa do 

problema de pesquisa? 

   

4. Demonstra visão crítica em relação ao tema de pesquisa 

escolhido? 

   

5. Os objetivos  do plano de trabalho são coerentes com a área 

de concentração e linha de pesquisa escolhida? 

   

6. Demonstra pertinência nas respostas dadas referentes ao 

referencial teórico utilizado? 

   

7.Demonstra familiaridade com o referencial teórico-

metodológico utilizaod no plano de trabalho? 

   

8. Defende com propriedade os avanços do conhecimento no 

campo temático que sua proposta de pesquisa pode produzir na 

área de Ensino? 

   

9. Revela indicações de que terá condições de realizar as 

atividades relativas ao curso, demonstrando conhecimento sobre 

as atividades acadêmicas atinentes ao mestrado? 

   

10. Expressa-se adequadamente, apresentando correção e 

clareza na linguagem? 

   

Total  
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ANEXO III DO EDITAL Nº 118/2020 

 

RESUMO DOS PROJETOS TEMÁTICOS DOS PROFESSORES 

 

Linha de Pesquisa Ensino, Linguagens e Diversidade 
 

EDUCAÇÃO, RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E INTERCULTURALIDADES NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

Coordenação: Prof. Dr. José Valdir J. de Santana 
 

Descrição: Esta pesquisa tem como foco de análise o campo da Educação para as relações étnico-

raciais, em seus diferentes níveis de ensino e modalidades de educação, conforme as 

determinações da Lei 10.639/2003 e 11.645/2008, que tornou obrigatório o ensino da História da 

África e Cultura Afro-Brasileira e das Histórias e Culturas Indígenas na Educação Básica. Do 

ponto de vista teórico, pretende-se construir diálogos com o campo da sociologia das relações 

raciais na interface com a educação, com os estudos pós-coloniais e decoloniais. Nesse sentido, 

constituem alguns dos objetivos desta pesquisa: analisar como as crianças agem, acionam, 

vivenciam e elaboram compreensões acerca do racismo e da discriminação racial em suas relações 

com outras crianças e adultos no dia a dia de suas rotinas escolares; identificar como se expressam 

o racismo e as práticas racistas no dia-a-dia das rotinas escolares; analisar o potencial 

teórico/analítico trazido pela Antropologia da Criança e Sociologia da Infância e seus 

desdobramentos para a compreensão das questões relacionadas às relações étnico-raciais, tendo 

as crianças como interlocutoras; Identificar e analisar os processos de implementação das Leis 

10.639/2003 e 11.645/2008 em escolas públicas de Educação Básica na região Sudoeste da Bahia; 

analisar as políticas e projetos de formação de professores voltados à educação para relações 

étnico-raciais; compreender sentidos que professores, estudantes, coordenadores pedagógicos, 

diretores atribuem à educação para as relações étnico-raciais; analisar em que medida as 

políticas/projetos de educação para as relações étnico-raciais têm se constituído na perspectiva da 

educação intercultural. A metodologia prioriza abordagens de natureza qualitativa tendo como 

método privilegiado a etnografia. Privilegiar-se-á, ademais, estudos de casos, etnografias de 

documentos (aspectos das legislações e de documentos que tratem da educação para as relações 

étnico-raciais), além de outros métodos e técnicas de pesquisa como entrevistas narrativas, análise 

de conteúdo, pesquisa-ação, etc. O que se pretende, portanto, é produzir reflexão e conhecimento 

sobre uma variedade de temáticas e questões que atravessam o campo das relações étnico-raciais: 

formação de professor; o ensino das Histórias e Culturas Indígenas na Educação Básica; o ensino 

da História da África e da Cultura Afro-brasileira; análise de materiais didáticos e paradidáticos 

em diferentes áreas do conhecimento, em especial no campo das Ciências Humanas e Sociais, a 

partir do que determinam as Leis 10.639/2003 e 11.645/2008; experiências de educação 

intercultural em escolas indígenas e não indígenas; o ponto de vista das crianças sobre relações 

étnico-raciais vivenciadas na escola e sobre literatura infantil de temática étnico-racial; reflexões 

teórico/metodológicas sobre sociologia da infância, educação e relações étnico-raciais; reflexões 

teórico/metodológicas sobre educação, relações étnico-raciais e perspectivas 

decoloniais/interculturais; educação para as relações étnico-raciais e afirmação de identidades 

étnico-raciais; estudos sobre branquitudes e educação 
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ENSINO E APRENDIZAGEM DA LETURA, PRODUÇÃO TEXTUAL E REESCRITA 

NO ENSINO BÁSICO: ESTUDOS BAKHTINIANOS, VYGOTSKYANOS E DO 

LETRAMENTO 

Coordenação: Profa Dra. Maria Aparecida P. Gusmão  

 

Descrição: Pesquisa com enfoque no ensino e aprendizagem da leitura, produção textual e 

reescrita no ensino básico nas abordagens interacionista, enunciativo-discursiva, mediadora e do 

letramento. O objetivo geral é possibilitar interlocução e reflexões com professores sobre o 

processo ensino-aprendizagem da leitura, produção, reescrita textual com ênfase nos postulados 

bakhtinianos, vygotskyanos e do letramento, evidenciando novas ações didático-pedagógicas 

interventivas. A referência teórica são os estudos de Bakhtin (2003;2004), Vygotsky (19891998), 

Soares (1998; 2003), Kleiman (1995), Tfouni (1993), Leite (2001), Ribeiro (2003), Rojo (2009; 

2015) e outros autores que defendem o ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa nessas 

perspectivas, bem como as orientações dos documentos oficiais que estabelecem metas, diretrizes 

e estratégias para a educação básica brasileira. Enfoque qualitativo na modalidade pesquisa-ação 

crítico colaborativa em interlocução com professores de escolas de Vitória da Conquista e Região. 

Análises de fotografias, filmagens de aulas e produção dos textos espontâneos de alunos, através 

da atuação do professor agindo como interventor/mediador do conhecimento. Realização de 

encontros pedagógicos e oficinas com Sequências Didáticas (SD) de gêneros discursivos diversos, 

inclusive os multimodais, objetivando um redimensionamento no ensino da linguagem 

 

REPRESENTAÇÕES, DISCURSOS E MANIFESTAÇÕES DE VIOLÊNCIA NA 

ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 

Coordenação: Profa. Dra. Maria de Fatima de A. Ferreira 

Descrição: A pesquisa é desenvolvida com apoio da UESB e investiga representações, discursos 

e manifestações de violência (agressão física/verbal, moral, psicológica) presentes no contexto 

escolar, para identificar a incidência da violência na escola; levando em conta os preconceitos 

(idade, religião, sexo, gênero, geração, nível socioeconômico), observando suas causas, atitudes 

dos manifestantes e posicionamento da escola diante da situação-problema e, dada a sua 

diversidade e abrangência, percebe-se que é preciso estabelecer estratégias de 

enfrentamento/combate na escola. A escola é um espaço social apropriado ao desenvolvimento 

da pessoa humana, ações interativas e substantivas, nas quais se produz formas de comunicação, 

respeito à diferença e diversidade cultural e social, lugar de trocas simbólicas e humanas, saberes 

múltiplos, valorização do humano e aprendizagens de boas práticas socioculturais. A pesquisa 

analisa diferentes problemáticas que atingem de forma direta ou indireta o cotidiano das escolas 

investigadas observando o perfil de aluno (sujeito ativos/agressor e sujeito passivo/vítima) e de 

que modo a escola realiza (ou não) atividades no enfrentamento/combate a violência; e, se situa 

diante das situações-problemas, o que pensa/fala sobre essas questões, estratégias utilizadas para 

enfrentar as manifestações de violência no contexto escolar. Procura discutir resultados da 

pesquisa para verificar as possibilidades de elaborar um programa-ação e aplicação de um plano 

de ação por meio de processos pedagógicos, práticas sócio-educativas e transdisciplinares em 

direitos humanos. A opção metodológica para funcionar como suporte e diretriz da pesquisa, de 

acordo com o tema em estudo, foi pelo uso de uma abordagem multimétodo, no entendimento de 

que a tentativa de combinação de diferentes tipos de métodos numa mesma investigação favorece 
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ultrapassar as limitações de cada método. Utiliza a metodologia da pesquisa-ação participante 

(THIOLLENT,1986; LÜDKE e ANDRÉ, 1986, entre outros), privilegiando técnica de 

multimétodo. Baseia-se em Arendt (1994,1997), Freire (1970, 1974, 1997, 2000, 2001), 

Moscovici (1996), entre outros para trabalhar nas concepções e conceitos necessários ao 

entendimento do tema em estudo. 

 

CONCEPÇÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL E AS 

CONTRIBUIÇÕES DA SOCIOLOGIA DA INFÂNCIA 

Coordenação: Profa. Dra. Maria de Fatima de A. Ferreira 

 

Descrição: A presente pesquisa tem como subprojeto de iniciação científica (IC/2017-2018), do 

Programa de IC, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), a pesquisa que discute 

gênero e sexualidade, masculinidade e feminilidade, na Educação Infantil, desenvolvida sob 

orientação da Rede de Pesquisa Representações, Discursos e Violência na Escola, Itapetinga - BA 

(FAPESB/UESB), com objetivo de identificar as concepções de gênero e sexualidade utilizadas 

na educação infantil e observar a atuação dos profissionais nesse sentido, baseando-se na 

reconstrução da história da infância para compreender as relações de interação entre criança e 

família e criança e espaço apropriado para construir sociabilidades, concepções de gênero e 

sexualidade, a partir das contribuições da Sociologia da Infância. A pesquisa apoia-se na revisão 

sistemática de bibliografias especializadas já publicadas sobre criança e infância, educação 

infantil (ARIÈS, 1981; KRAMER, 2006; HEYWOOD, 2004; SULZBACH, 2000; 

VASCONCELLOS, 2007; SARMENTO, 2003, 2008), gênero e sexualidade, masculinidade e 

feminilidade (LOURO, 1997) e da legislação (BRASIL, 1988; BRASIL, 1996) para discutir o 

tema, entrelaçando as abordagens sobre infância e criança, numa perspectiva pós-estruturalista e 

responder ao objetivo deste estudo. Os resultados parciais, ao que tudo indica, revelam que a 

educação infantil precisa avançar nas discussões de gênero e sexualidade, masculinidade e 

feminilidade nos espaços de educar e cuidar da criança, construindo valores humanos e sociais e 

atender a legislação vigente no que se refere a visão de mundo e o conhecimento como elementos 

plurais, além disso, formar atitudes de solidariedade e aprender a identificar e combater 

preconceitos de gênero, sexualidade e outros marcadores sociais, questionar e romper com formas 

de dominação, aprender sobre o valor de cada pessoa e de cada grupo social e humano. Portanto, 

a valorização de uma pedagogia da infância e de múltiplas linguagens utilizadas no cotidiano da 

criança, da família e da escola é importante para combater ideologias de gênero que valorizam o 

padrão adulto e masculino, associado à produção de riqueza, da força, dos autoritarismos e, nesse 

processo procurar valorizar a vida, a condição humana e a cidadania nas relações de convivência 

entre crianças e adulto-criança. 

 

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA E ANÁLISE DE ASSOCIAÇÃO GENÉTICA 

EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E TRANSTORNO 

DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE 

 

Coordenação: Profa. Dra. Patrícia M. Freitas 

Descrição: Os transtornos do neurodesenvolvimento constituem importantes demandas para 

investigações que favoreçam o avanço das técnicas de diagnóstico e intervenção. Apesar da 
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distinção entre os sintomas clínicos, tanto TEA quanto TDAH apresentam evidentes déficits de 

funções executivas correlacionados com alterações do córtex pré- frontal. A convergência entre 

o fenótipo neurocognitivo desperta a possibilidade de aspectos genéticos comuns. Diante de tais 

demandas científicas e sociais o presente estudo foi elaborado para executar uma pesquisa nos 

domínios da avaliação neuropsicológica e da genética. O objetivo do estudo é verificar possíveis 

associações entre o perfil neuropsicológico e marcadores genéticos em crianças com TEA e 

TDAH. 

 

CIDADE E CULTURA NO JORNALISMO E NA EDUCAÇÃO E SUAS ASSOCIAÇÕES 

PRECISAS 

 

Coordenação: Profa. Dra. Mary Weinstein 

Descrição: Reconhecemos a conexão entre comunicação e cultura e nos colocamos em uma ampla 

contextualização, abrindo possibilidades para estudos relacionados a conteúdos que são 

produzidos e repassados por meio das mais variadas mídias, tradicionais e/ou contemporâneas. 

Reconhecemos como mídia desde o próprio corpo (SANTAELLA, 2004) até os recursos e meios 

proporcionados pelas tecnologias para a comunicação, que se tornam extensões do homem 

(MCLUHAN, 1974), as obras de arte, a arquitetura, a paisagem etc, que são formas de se 

posicionar no mundo. Expressões que se acercam ou que atraem o olhar do indivíduo, para si, ou 

exploram as suas alteridades, nos instigam a procurar percebê-las e compreendê-las para que 

possam ser analisadas nas suas experiências e contribuições formativas, realimentando o ciclo da 

produção de sentido e da valorização do homem em seu lugar de convivência. 

 

GÊNERO E EDUCAÇÃO: UM BALANÇO PARCIAL SOBRE DISSERTAÇÕES E 

TESES 

Coordenação: Profa. Dra. Silvia Regina M. Jardim 

Descrição: O projeto busca sistematizar e analisar as pesquisas acadêmicas convertidas em 

dissertações de mestrado e teses de doutorado defendidas no período compreendido entre 2004 e 

2014 nos Programas de Pós-Graduação das seguintes universidades: Universidade Federal de São 

Carlos – UFSCar; Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP; Universidade de São Paulo 

– USP –SP; Pontifícia Universidade Católica - PUC-SP e Universidade Federal da Bahia – UFBA. 

O objetivo é estudar a maneira pela qual o gênero tem contribuído para as questões educacionais, 

dando ênfase às principais tendências e impasses apontadas pelas pesquisas das universidades 

apontadas que relacionam gênero e educação. As questões que orientam o trabalho são: quais as 

principais temáticas presentes nas pesquisas? Como se apropriam da educação e como conceituam 

o gênero? Como a adoção da categoria gênero ajuda a estudar as questões educacionais? A 

pesquisa caracteriza-se como pesquisa de caráter bibliográfico e não se trata de um estado da arte, 

pois outras universidades apresentam uma produção significativa para esta temática, como, por 

exemplo UFRGS e UFMG. Trata-se de uma tentativa de mapear e analisar pesquisas das 

universidades citadas a fim de situar o leitor e a mim mesma sobre a produção destas 

universidades e que contribuem para a produção total do país. 
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Linha de Pesquisa Ensino, Políticas e Práticas Educativas 

 

CURRÍCULO, GÊNERO E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA  

Coordenação: Prof. Dr. Benedito Eugenio  

 

Descrição: O projeto objetiva aprofundar a compreensão do currículo e das políticas curriculares 

em articulação com as discussões de gênero e relações étnico-raciais na escola de educação básica. 

Para isso, recorremos aos estudos de currículo (Bernstein, Apple, Ball) e aproximações com a 

teoria do discurso de Laclau, assim como os estudos de gênero e étnico-raciais numa perspectiva 

pós-colonial. São priorizadas as políticas e práticas curriculares desenvolvidas na educação 

básica, em escolas urbanas e quilombolas baianas. Como material empírico são priorizados 

documentos municipais /estaduais (do Estado da Bahia) e nacionais, livro didático, projeto 

pedagógico, além de observações em sala de aula e entrevistas, por meio dos quais são 

investigadas as relações étnico-raciais e de gênero. A metodologia prioriza a abordagem 

qualitativa do tipo estudo de caso e técnicas como entrevista narrativa, grupo focal, análise 

documental. Vinculado ao projeto estão os seguintes subprojetos: a) Relações de raça e gênero na 

sala de aula na educação básica; b) Propostas e políticas curriculares para a educação básica no 

Estado da Bahia; c) Educação em comunidades quilombolas: currículo e diversidade étnico-

racial; d) O livro didático, a avaliação, o currículo e as relações étnico-raciais e de gênero. 

 

IMPACTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 95/16 NA MATERIALIZAÇÃO DOS 

PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DE 

VITÓRIA DA CONQUISTA, BAHIA 

Coordenação: Profa. Dra. Sandra Marcia C. Pereira 

Descrição: A questão educacional no Brasil é sempre pauta atual nos discursos políticos, 

científicos, dos organismos internacionais, dos profissionais da educação, do senso comum, sendo 

uma área que permeia diferentes concepções de homem, sociedade e educação. Nessa seara de 

interesses, várias disputas são travadas, refletindo nas políticas públicas. Neste trabalho nosso 

foco são os 24 Planos Municipais de Educação (PMEs) do território de identidade do Sudoeste 

Baiano, aprovados após 2014. Como a Emenda Constitucional (EC) 95/16 impactou a 

materialização dos PMEs do território de identidade do Sudoeste Baiano? Essa é nossa questão 

de pesquisa. Como objetivo geral pretende analisar como a Emenda Constitucional (EC) 95/16 

impactou a materialização dos PMEs do território de identidade do Sudoeste Bahiano. Os 

objetivos específicos são: Historicizar processo de elaboração dos PMEs do território de 

identidade do Sudoeste Baiano; analisar se os PMEs do território de identidade do Sudoeste 

Baiano se constituem como política educacional para os municípios que o compõe; analisar os 

desafios de cada município do território de identidade do Sudoeste Baiano para implementar as 

metas de seus PMEs. Esta é uma pesquisa de natureza qualitativa. O método utilizado é a 

abordagem do ciclo de políticas baseada em Stephen Ball e Richard Bowe. Para analisar os dados 

da pesquisa trabalhamos com teorizações e postulados foucaultianos. 
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PAULO FREIRE E AS CONTRIBUIÇÕES TEÓRICO-PRÁTICAS PARA A 

EDUCAÇÃO BRASILEIRA  

Coordenação: Prof. Dr. José Jackson Reis 

 

Descrição: O projeto de pesquisa em questão inscreve-se no contexto de estudos sobre o legado 

de Paulo Freire, enfatizando suas experiências em diferentes países, especialmente, no contexto 

brasileiro, chileno e africano. Objetiva-se analisar as contribuições teórico-práticas, na obra de 

Paulo Freire, para o contexto da educação básica brasileira. A primeira fase da pesquisa busca 

desenvolver um levantamento bibliográfico sobre o pensamento teórico-prático e político do 

educador Paulo Freire. Na segunda etapa, pretende-se desenvolver entrevistas de natureza 

(auto)biográfica com diferentes sujeitos com quem Paulo Freire conviveu e desenvolveu 

experiências educacionais. A organização e a análise dos dados, numa perspectiva histórica, social 

e crítica, busca dialogar com conceitos e/ou categoriais como: educação libertadora, 

transformação social, situações-limite, inéditos viáveis, descodificação, conscientização, Ser 

Mais. Pretende-se contribuir, portanto, para a materialidade e reinvenção da teoria educacional de 

Freire, no contexto da educação básica, aliado a outros pensadores fundamentais para contexto 

brasileiro e mundial na contemporaneidade. 

 

PESQUISAR COLABORATIVAMENTE NA EDUCAÇÃO DE PESSOAS JOVENS, 

ADULTAS E IDOSAS: DESAFIOS E POTENCIALIDADES 

Coordenação: Prof. José Jackson R. Santos  

 

Descrição: O projeto em questão busca analisar os desafios e as potencialidades de pesquisas 

colaborativas desenvolvidas com docentes da educação básica no contexto da EPJAI. Os dados 

(dissertações e teses) serão selecionados nos sites de Programas de Pós-graduação em Educação 

e/ou Ensino do Estado da Bahia, defendidas no período de 2010 a 2018. De natureza qualitativa, 

a pesquisa busca trabalhar com documentos secundários e buscará desenvolver um estudo 

histórico-crítico sobre os dados selecionados para fins de análise. 

 

 

Linha de Pesquisa Ensino e Aprendizagem em Ciências Exatas, Experimentais e 

Naturais 

 

ATIVIDADES COLABORATIVAS E COOPERATIVAS NA ESCOLA 

Coordenação: Prof. Dr. Claudinei C. Santana 

 

Descrição: A busca da melhoria do fazer pedagógico nas atividades em sala de aula conduzem, 

frequentemente a novos questionamentos e novas possibilidades deste fazer. A construção de tais 

possibilidades, baseando-se na reflexão da prática é o foco do desenvolvimento da presente 

pesquisa, qual seja, o desenvolvimento reflexivo dos professores do ensino fundamental e médio, 

bem como o desenvolvimento do grupo cooperativo e colaborativo de trabalho, utilizando-se para 

tanto as tendências de ensino da Matemática. A realização da pesquisa ocorrerá junto a escolas 

da rede pública da região de Vitória da Conquista, estado da Bahia. Pretendemos então abordar 

principalmente as seguintes perguntas: Quais as implicações da constituição e desenvolvimento 
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de um grupo cooperativo de professores? Quais resultados podemos ter com o desenvolvimento 

de atividades de formação continuada?  
 

O ENSINO DE MATEMÁTICA NO CURSO PRIMÁRIO NO ESTADO DA BAHIA: A 

CARACTERIZAÇÃO DE UM PERCURSO 

Coordenação: Prof. Dr. Claudinei C. Santana 

 

Descrição: Neste projeto propomos a realização de uma pesquisa histórica a ser desenvolvida 

compondo um projeto mais amplo de investigação, que envolve pesquisadores do Brasil e também 

do exterior, cujo propósito é a investigação à respeito dos processos de internacionalização, 

institucionalização, profissionalização e circulação referentes à matemática na escola primária no 

período estabelecido para pesquisa. 

 

LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO E EFEITOS DE UMA INTERVENÇÃO DE 

BASE ESCOLAR SOBRE COMPORTAMENTOS DE RISCO DE ESCOLARES DE 

JEQUIÉ- BA 

Coordenação: Prof. Dr. Hector Luiz Munaro 

 

Descrição: Os comportamentos de risco à saúde como: inatividade física e comportamento 

sedentário, têm contribuído para o surgimento de agravos à saúde de adolescentes, tanto em países 

desenvolvidos quanto em desenvolvimento. O ambiente escolar parece ser o mais adequado para 

a incorporação de comportamentos adequados à saúde. No entanto, somente as aulas de Educação 

Física, não são suficientes para mudar estes comportamentos, havendo necessidade de estratégias 

além das salas para mudar este panorama. Desta forma, surgem diversos modelos de intervenção 

que buscam alterar este perfil, com resultados variados. O Modelo Transteorético surge como 

uma estratégia comportamental que pode subsidiar as intervenções de base escolar. O objetivo do 

projeto principal do estudo será verificar as prevalências analisar os efeitos de uma intervenção 

de base escolar sobre os comportamentos de risco, em especial a inatividade física e 

comportamento sedentário em adolescentes escolares do município de Jequié-BA, utilizando, 

como base, o Modelo Transteorético para mudanças de comportamento. 

 

METODOLOGIAS INOVADORAS E MUDANÇAS NA PRÁTICA DE ENSINO DE 

CIÊNCIAS E BIOLOGIA 

Coordenação: Prof. Dra. Gabriele Marisco 

 

Descrição: Repensar a prática docente tornou-se uma necessidade de discussão e entendimento 

do papel do professor no processo de ensino e construção do saber. O desenvolvimento de 

atividades propostas pelo docente pautados em metodologias inovadoras e ativas vem 

possibilitando o desenvolvimento de diversas competências no processo reconstrutivo. 

Permitindo assim, estabelecer diferentes tipos de relações docente-aluno que desencadeiam 

ressignificações e contribuam para a reconstrução do conhecimento. Contudo, há um grande 

desafio crescente de mudanças da metodologia tradicional para metodologias inovadoras. Diante 

desse contexto, esta proposta tem como objetivo investigar a contribuição das metodologias 

inovadoras nos diferentes níveis de ensino de Ciências e biologia. Nessa direção, o grupo de 
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pesquisa Estratégias ativas para o ensino de ciências e saúde, vinculado ao Programa de pós-

graduação de ensino (PPGEn) pretende gerar dados científicos e contribuir na formação de 

professores, com a participação de discentes da graduação em licenciatura de ciências biológicas 

e de alunos do PPGEn, através de aplicação de questionários, e pesquisa no desenvolvimento de 

atividades didáticos-pedagógicas na perspectiva de metodologias inovadoras, associado as 

potencialidades das atividades experimentais-práticas pelos docentes. 

 

EDUCAÇÃO E SAÚDE NA COMUNIDADE: UM PAPEL DA UNIVERSIDADE 

Coordenação: Profa. Dra. Gabriele Marisco 
 

Descrição: Educação e saúde fazem parte de um quadro de políticas sociais que são 

indispensáveis para o crescimento de uma nação. É através do processo educativo, seja ele no 

núcleo familiar ou escolar, que o indivíduo começa a entender a importância de se manter 

saudável. Nesse sentido, o objetivo geral desse projeto é envolver a comunidade na promoção da 

educação em saúde, através da utilização de metodologias de ensino que colaborem com a 

construção do conhecimento. Serão utilizadas a pesquisa intervenção, pesquisa-ação e divulgação 

científica em uma perspectiva qualitativa/ quantitativa. Espera-se, com a execução deste projeto, 

auxiliar na construção dos saberes dos sujeitos envolvidos nas ações promovidas nos variados 

temas do âmbito da saúde, bem como contribuir com a divulgação de informações científicas para 

a comunidade. 

 

INVESTIGAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA E O USO DE TECNOLOGIAS 

DIGITAIS 

Coordenação: Profa. Dra. Maria Deusa F. Silva 

 

Descrição: O projeto visa, dentre outras: Melhorar a formação dos professores de Matemática; 

 Inserir os alunos da Licenciatura em Matemática na pesquisa em educação matemática no 

âmbito da UESB;  Apoiar a participação de alunos e professores em eventos científicos da área; 

 Favorecer a troca de experiências com outros grupos de pesquisa do Estado da Bahia.  Dar 

seguimento a pesquisa em Educação Matemática, em especial, investigação matemática na sala 

de aula usando a escola pública como ambiente de pesquisa;  Atuar na Formação Inicial dos 

Alunos de Matemática com relação à sua futura ação docente na escola pública. 

 

CIÊNCIA EM QUESTÃO: O QUE PENSAM ALUNOS DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM FÍSICA DA UESB SOBRE A NATUREZA DO 

CONHECIMENTO CIENTÍFICO? 

Coordenação: Prof. Dr. Renato P. Figueiredo  

 

Descrição: O Projeto tem como foco contribuir para a formação inicial de professores de Física. 

A partir do pressuposto de que a concepção de Ciência do professor tem repercussões na forma 

de ensinar conteúdos científicos, utilizou-se a perspectiva epistemológica de Ludwik Fleck para 

investigar as concepções sobre a natureza da Ciência em estudantes do curso de Licenciatura em 

Física da UESB de Vitória da Conquista -BA. O trabalho empírico constitui-se na aplicação de 

questionário envolvendo estudantes do último ano do referido curso. Espera-se que os resultados 
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corroborem pesquisas anteriores e sugiram a necessidade de repensar a forma de ensinar/aprender 

Física. Espera-se também, refletir sobre os resultados desta pesquisa com professores e alunos do 

curso de Licenciatura em Física, especialmente no que diz respeito ao entendimento da natureza 

do conhecimento científico proporcionando uma compreensão menos estereotipada dos cientistas 

e da atividade científica, tanto quanto fornecer subsídios para a atuação do docente formador de 

professores, enriquecendo o conteúdo a ser incluído no currículo de formação. 

 

PROFESSORES DA UNIVERSIDADE E DA EDUCAÇÃO BÁSICA COLABORANDO 

COM O ENSINO DE MATEMÁTICA NO ESTADO DA BAHIA 

Coordenação: Profa. Dra. Roberta M. Bortoloti 
 

Descrição: Este projeto é financiado pelo CNPq, por meio do edital "Chamada Universal. 

Melhorar a qualidade tanto do ensino quanto da aprendizagem em matemática é o foco deste 

projeto de pesquisa. Para garantir tal qualidade nos pautamos em dois princípios: 1) Universidade 

e Escolas trabalhando juntas; 2) Trabalho em regime de colaboração. Partindo destes dois 

princípios dois grupos foram se constituindo colaborativamente em prol do ensino e da 

aprendizagem em matemática. 1º grupo - como aproximar alunos estagiários, professores regentes 

e conhecimento matemático por meios eficazes e que os coloquem como sujeitos co-produtores 

do conhecimento? Vimos no Lesson Study (LS) essa oportunidade. 2º grupo - como ensinar 

matemática a um aluno com discalculia e baixa visão. A proposta deste projeto é criar práticas 

colaborativas entre Universidade e Escolas da Educação Básica; Desenvolver estratégias para 

melhoria do ensino de matemática; Garantir espaços de estudos entre professores e alunos da 

Universidade e professores e alunos da Educação Básica e (Re)aprender a ensinar matemática. 

Todos esses objetivos são comuns aos dois grupos, pois promoverão práticas colaborativas, porém 

quando analisados separadamente responderão de forma singular, pois cada grupo criará suas 

estratégias para melhoria do ensino de matemática e como consequência (re)aprenderão a ensinar 

matemática. No 1º grupo ficará evidente quando estratégias outras forem planejadas por um 

coletivo a fim de responder a algo que inquieta os professores de matemática e no 2º grupo quando 

estratégias forem criadas tendo como objeto de estudo estudantes que apresentam dificuldades 

para aprender cálculos. 

 

DESENHO DE TAREFAS, RECURSOS E SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS PARA A 

MELHORIA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA DE PROFESSORES/FUTUROS 

PROFESSORES E ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Coordenação: Profa. Dra. Tania Cristina Gusmão 

 

Descrição: Este projeto visa desenhar recursos, materiais e ferramentas teórico-metodológicas, 

como tarefas e sequências didáticas, baseadas nos fundamentos cognitivos e científicos que 

justificam o seu uso na sala de aula, validá-las, estudar os seus impactos, visando antecipar e 

superar possíveis dificuldades de natureza didática e epistemológica que ocorrem na prática 

pedagógica e assim difundi-las com o objeto de melhorar o processo de ensino-aprendizagem da 

matemática, em especial na Educação Básica. Participam deste Projeto Pesquisadores da 

Universidade de Santiago de Compostela, Universitat de Barcelona, Universidad Católica de Perú 

e Universidad Nacional del Litoral em Argentina. Este projeto engloba alguns subprojetos, quais 
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sejam: Subprojeto 1: Desenho de tarefas para o desenvolvimento de competências matemáticas 

no futuro professor dos Anos Iniciais da Educação Básica. Este projeto visa a realização de um 

estudo teórico-metodológico sobre o desenho de tarefas e sequências didáticas que permitam 

melhorar a formação matemática de futuros professores dos Anos Iniciais e, portanto, contribuir 

para o desenvolvimento de competências profissionais deste futuro professor. Subprojeto 2: 

Sequências didáticas para o aumento da cognição e metacognição matemática de estudantes do 

Ensino Básico. O objetivo é elaborar sequências didáticas, baseadas na investigação, validá-las e 

difundi-las com o objeto de melhorar a aprendizagem da matemática de estudantes. Pensamos 

que os resultados da análise das sequências gerarão conhecimentos de domínio específico sobre 

a didática de conteúdos da matemática nos distintos níveis educativos. 

 

 


