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Ementa: 

Constitui-se como atividade comum às três disciplinas, no qual se pretende realizar a construção 
coletiva e colaborativa de saberes e conhecimentos, ampliando a percepção dos mestrandos sobre 
a relação entre teoria e prática. 

 

Objetivos: 

• Problematizar e discutir temas a partir da prática dos mestrandos;  

• Construir a partir das discussões das temáticas propostas nas disciplinas a produção de um 
artigo cientifico. 

 

Metodologia: 

Ciclo de debates a partir de temáticas atuais da educação  
Redes Tecnológicas 
Estudos individuais 
Exercícios de produção de textos. 

 

Avaliação: 

Participação nas discussões propostas; 
Apresentação oral e escrita dos artigos. 

 

DIA ATIVIDADES 

  
Grupo de Integração (GI) – 30 horas – Compreende 
 

• Ciclos de Debates (15h): encontros presenciais periódicos nos quais a prática dos 
mestrandos será problematizada/discutida à luz dos temas abordados nas 
disciplinas. 

 
• Rede Tecnológica (10h): utilização de ambientes virtuais de comunicação e 

aprendizagem colaborativa, dando suporte e continuidade às discussões 
realizadas nas demais atividades. 
 

 



• Palestras (5h). Momento de compartilhamento e aprofundamento de temas de 
interesse do grupo com a participação de profissionais e especialistas 
convidados, integrantes ou não do Programa. 

 

25/09  Apresentação dos professores e da proposta de trabalho 
Estudos individuais 

02/10 Redes Tecnológicas  
Estudos individuais 

03/10 Redes Tecnológicas 
Estudos individuais 

09/10 Estudos individuais 

16/10 Estudos individuais 

23/10 Estudos individuais 

30/10 Estudos individuais 

06/11 Estudos individuais 

13/11 Ciclo de debates – Associações de Pesquisa  

20/11 Ciclo de debates - Projeto escola sem partido 

27/11 Ciclo de debates - Base Nacional Comum Curricular 

28/11 Palestras. 

 
 


