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Ementa: 

Propõe contribuir para a discussão em relação a produção de conhecimentos na área de formação de professores, 
especialmente para o Ensino Fundamental, Médio e Superior, políticas de profissionalização docente e o desenvolvimento 
profissional de professores. Colabora para a elaboração de textos a serem produzidos pelos participantes, com vistas à 
apresentação em eventos e publicações, bem como contribuir para o desenvolvimento de seus projetos de pesquisa. 

 
Objetivos: 
 
 Reconhecer a produção de conhecimento na área de formação de professores;  
 Identificar e discutir políticas de profissionalização docente e o desenvolvimento profissional de professores;  
 Relacionar a produção na área com os projetos de pesquisa em andamento; 
 Contribuir com o desenvolvimento e desempenho do grupo. 

 
Metodologia: 

A metodologia utilizada na vigência do período de Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte) será 
composta por encontros quinzenais com atividades síncronas (3h) e assíncronas (1h), de acordo com o horário das aulas 
e conforme o cronograma. As atividades síncronas e assíncronas envolverão: 
 Leitura de textos básicos para discussão em aula síncrona 
 Aulas expositivas dialogadas, a partir dos textos selecionados e de experiências docentes e discentes relacionados 

aos temas. 
 Problematização do tema – levantamento de questões (pertinentes aos projetos de pesquisa). 
 Levantamento da produção de conhecimento sobre o tema escolhido – GTs, eventos, artigos em periódicos e livros. 
 Atividades em grupo (seminários, discussão de textos, observações do cotidiano escolar, relatos de experiências, 

análise de fatos, elaboração e apresentação de sínteses);  
 Elaboração de texto acadêmico sobre as questões levantadas / revisão da literatura. 

 
Avaliação: 

 Atividades de interação síncrona/assíncrona (chat, fórum, mapa mental, entre outros). 
 Apresentação oral (seminário). 
 Produção de uma revisão de literatura com base nos artigos selecionados sobre formação docente. 
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