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Programa

Áreas de Concentração
Nome Data de Início Data de Fim

ENSINO NA ESCOLA PÚBLICA 11/04/2016

Curso(s)
Curso: ENSINO

Áreas de Concentração do Curso
Nome

ENSINO NA ESCOLA PÚBLICA

Instituições de Ensino
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA)
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Logradouro: Av. Francisco Mota

Número: 572

Complemento: 

Bairro: Costa e Silva

Município: Mossoró

Fax: () 

E-mail: mario.martins@ufersa.edu.br

URL: https://www.posensino.ufersa.edu.br

 

CEP: 59628330

Logradouro: Rua Raimundo Firmino de Oliveira

Número: 1692

Complemento: 

Bairro: Conjunto Ulrick Graff

Município: Mossoró

Fax: () 

E-mail: albino.nunes@ifrn.edu.br

URL: http://portal.ifrn.edu.br/

 

CEP: 59600970

Logradouro: Campus Universitário-Br-110, KM-46

Número: sem número

Complemento: Departamento de Artes (DART), Faculdade de Letras e artes (Fala), Sala do POSENSINO -

mestrado em ENSINO

Bairro: COSTA E SILVA

Município: Mossoró

Fax: () 

E-mail: posensino@mestrado.uern.br

URL: http://www.propeg.uern.br/posensino
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Telefone: (84 ) 98461718 Ramal:

Instituição de Ensino: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
RIO GRANDE DO NORTE (IFRN)

Telefone: (84 ) 88325646 Ramal:

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN)

Telefone: (84 ) 999227393 Ramal:
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O Programa de Pós-graduação em Ensino (POSENSINO) oferta o curso de Mestrado em Ensino, e

assume como compromisso dar continuidade à formação acadêmica de portadores de diploma de

graduação, provenientes das diversas áreas, possibilitando uma visão integradora da ação docente. Busca

capacitar para o ensino e para a pesquisa nos diversos níveis, modalidades e áreas, dando ênfase no

ensino e aprendizagem de ciências humanas e sociais, línguas e artes e ciências naturais, matemática e

tecnologias em perspectivas interdisciplinares, na sociedade contemporânea, bem como de seus usos no

processo de ensino e aprendizagem, nos múltiplos espaços da escola pública, aqui entendida como

qualquer instituição em qualquer nível de ensino, desde que esteja na esfera pública.

 

Assim, são objetivos do POSENSINO:

- Qualificar profissionais para a atuação, na escola pública, em pesquisa na área de ensino e docência, em

contextos multiétnicos e plurilinguísticos;

- Fomentar a pesquisa no ensino de ciências naturais, matemática e tecnologias, ciências humanas e

sociais e linguagens e artes, numa perspectiva interdisciplinar;

- Capacitar docentes para a atuação nas diversas áreas do ensino;

- Promover o intercâmbio de pesquisas sobre as peculiaridades do ensino na escola pública do nordeste

brasileiro, com vistas à elaboração conjunta de práticas educacionais, curriculares e de formação inicial e

continuada de professores, adaptadas a essa realidade;

- Formar profissionais com base teórica sólida e integradora para o enfrentamento de diferentes desafios

encontrados na sala de aula;

- Formular estratégias didáticas interdisciplinares com abrangência de conteúdos/ métodos/ aprendizagens

nas áreas de atuação do programa;

- Fomentar uma tradição de estudos e pesquisas na área de ensino nos diferentes níveis da Educação

Básica, vinculando a relação entre a produção de conhecimentos científicos e as possibilidades de

intervenção na realidade e;

- Desenvolver condutas que visem à formação profissional reflexiva do professor como agente de

mudanças.

 

 O Mestrado em Ensino é destinado aos profissionais, portadores de diploma de graduação, obtidos em

cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação, que atuam ou tenham interesse em atuar em

instituições públicas de ensino, e espera-se formar um profissional, com:
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Programa

1.1 Articulação, aderência e atualização das áreas de concentração, linhas de pesquisa, projetos
em andamento e estrutura curricular, bem como a infraestrutura disponível, em relação aos
objetivos, missão e modalidade do Programa. (Incluir na descrição os objetivos e a missão do
programa)
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- Conhecimento teórico-prático para intervir como docente-pesquisador em todos os níveis e modalidades

de sua atuação na escola pública;

- Espírito crítico, autônomo, ético, empático e com capacidade de refletir sobre o processo de ensino e

aprendizagem, sobre as identidades/identificações docentes e sobre as especificidades da escola pública,

bem como capacidade de refletir acerca do mundo e de si mesmo;

- Consciência de sua incompletude e, por isso, aberto às novas exigências do mundo, da docência, com

ênfase no ensino e aprendizagem de ciências humanas e sociais, línguas e artes e ciências naturais,

matemática e tecnologias em perspectivas interdisciplinares;

- Desejo de investigar sua própria prática, agindo no sentido de buscar uma relação interdisciplinar no

exercício da docência;

- Compromisso com a produção e a difusão dos conhecimentos científico e tecnológico em diferentes

contextos;

- Comprometimento com o ensino público, gratuito, inclusivo, laico e de qualidade;

- Preocupação com a formação humana integral, emancipatória, articulada à ciência, à tecnologia e

respeito às culturas em seus diversos usos e contextos.

 

Para alcançar esses objetivos e resultados na formação, o POSENSINO trabalha balizado em uma

proposta com uma única área de concentração: ENSINO NA ESCOLA PÚBLICA, subdividida em três

linhas de pesquisa:

 

1 – Ensino de Ciências Humanas e Sociais – Busca-se desenvolver investigações no âmbito do ensino e

da aprendizagem das ciências humanas e sociais, levando em consideração os processos históricos,

culturais, filosóficos, epistemológicos, metodológicos e axiológicos envolvidos na formação da sociedade,

tanto na escola como instituição, quanto fora dela, no contexto brasileiro. Da mesma forma, é promovido o

estudo de ferramentas e materiais educacionais de diferentes naturezas, forma e apresentação, em função

das necessidades culturais dos sujeitos em combinação com seus contextos. Portanto, seu objetivo é

contribuir para a melhoria efetiva da qualidade do ensino e da aprendizagem no ambiente educacional, em

geral, com ênfase na educação pública, nos seus diversos níveis.

 

2 – Ensino de Línguas e Artes – Busca-se por desenvolver investigações no âmbito do ensino-

aprendizagem de línguas e artes. Tem foco na investigação sobre (multi)letramentos, oralidade, leitura,

escrita, gêneros do discurso, materiais didáticos, gramática e música. Assim, visa a contribuir com a

efetiva melhoria na qualidade do ensino-aprendizagem no contexto da educação pública nos seus diversos

níveis, auxiliando na superação dos problemas vivenciados nessa esfera.

 

3 – Ensino de Ciências Naturais, Matemática e Tecnologias – Busca-se desenvolver investigações no

âmbito do ensino-aprendizagem das ciências naturais, matemática e tecnologias. Tem foco na

investigação sobre materiais didáticos, tecnologias educacionais e metodologias de ensino no âmbito de

disciplinas do ensino básico, da formação técnica e do ensino superior, bem como na formação dos

sujeitos envolvidos nos processos educativos desses diferentes níveis de escolarização. Assim, visa
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contribuir com a efetiva melhoria na qualidade do ensino-aprendizagem no contexto da educação pública

nos seus diversos níveis, auxiliando na superação dos problemas vivenciados nessa esfera.

 

O programa, atendendo à necessidade de manter-se atualizado, teve sua estruturação recentemente

revista, quando, para além das linhas de pesquisa, foi renovada sua organização didática. Nessa nova

proposta, o programa continua constituído por disciplinas obrigatórias, disciplinas eletivas e atividades

acadêmicas. Para fazer jus ao título de Mestre, os alunos deverão cumprir um total de 42 créditos, sendo:

24 em disciplinas obrigatórias, 8 em disciplinas eletivas, 6 em atividades acadêmicas obrigatórias

(Dissertação) e 4 em atividades acadêmicas complementares, além da proficiência em língua adicional e

da qualificação, que se constituem atividades acadêmicas, mas não contabilizam créditos.

 

Cada crédito corresponde a 15 horas/aula (h/a), sendo cada hora-aula correspondente a sessenta

minutos. Serão consideradas obrigatórias para o mestrando as seguintes disciplinas:

- Ensino e interdisciplinaridade na escola pública - 4 créditos;

- Pesquisa em ensino - 4 créditos;

- Seminários de Pesquisa - 4 créditos;

- Redação de projeto investigativo - 4 créditos;

- Prática de pesquisa orientada - 4 créditos;

- Ensino-aprendizagem de Ciências Humanas e Sociais - 4 créditos (obrigatória apenas para os alunos da

Linha 1);

- Ensino-aprendizagem de Linguagens e Artes - 4 créditos (obrigatória apenas para os alunos da Linha 2);

- Ensino-aprendizagem de Ciências Naturais, Matemática e Tecnologias - 4 créditos (obrigatória apenas

para os alunos da Linha 3).

Cabe ressaltar que “Redação de projeto investigativo” e “Prática de pesquisa orientada” correspondem a

componentes para estudos do referencial teórico-metodológico diretamente vinculado às pesquisas dos

discentes, junto aos respectivos orientadores.

 

Como eletivas, os discentes poderão optar por cursar as seguintes disciplinas, com os respectivos créditos

previstos no Regimento Interno do PPG: Didática do Ensino Superior; Dimensões psico-emocionais,

sociais e culturais do ensino; Ensino e diversidade; Métodos quantitativos na pesquisa em ensino;

Pesquisa narrativa e ensino; Tecnologias e ensino a distância; Ciência, tecnologia e sociedade no ensino;

História e memória do ensino no Brasil; Educação no campo e ensino no semiárido; Currículo e as práticas

pedagógicas na escola; Experimentação no ensino das ciências exatas e da natureza; Linguística aplicada

e ensino; Multiletramentos, tecnologias digitais e ensino; Critical pedagogies for languages learning in

schools; Linguística textual e ensino; Leitura(s) e ensino; Escrita e ensino; Música(s) e ensino; História e

memória da educação profissional no Brasil; Bases conceituais da educação profissional e tecnológica.

Além dessas, os alunos podem optar também por Tópicos especiais em ensino I, II e III; Tópicos

avançados em ensino de ciências humanas e sociais I, II e III; Tópicos avançados em ensino de ciências

naturais e matemática I, II e III; e Tópicos avançados em ensino de linguagens I, II e III, que visam

possibilitar aprofundamentos em outros pontos relevantes à área de concentração e/ou às linhas de
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pesquisa.

 

Os créditos a serem cumpridos em atividades complementares referem-se às produções intelectuais

acompanhadas pelo orientador, com pelo menos uma produção de natureza bibliográfica, considerando

para contabilização as categorias abaixo:

- Publicação ou organização de livro com conselho editorial ou publicação de artigo em periódico com

Qualis CAPES A ou publicação de livro de caráter acadêmico - 04 créditos;

- Publicação de artigo em periódico com Qualis CAPES B ou revista indexada ainda não avaliada pela

Área de Ensino ou publicação de capítulo de livro - 03 créditos;

- Publicação de trabalho completo em anais de eventos nacionais ou internacionais - 02 créditos;

- Coordenação ou participação como membro da equipe na oferta de curso de extensão institucionalizado

(mínimo 8h/a) ou produto educacional validado e disponibilizado virtualmente ou intercâmbios

institucionais, nacionais ou internacionais, em outro PPG – 02 créditos.

 

O Estágio de Docência, equivalente a 45h/a, é uma atividade obrigatória para alunos bolsistas e facultativa

para os demais alunos.

 

Até o 18º e 24ª mês em que estiver matriculado no POSENSINO, o aluno deverá submeter-se,

respectivamente, ao exame de qualificação e defesa da dissertação, apreciadas por uma banca

examinadora, atendendo o estabelecido no Regimento Interno do Curso. A defesa da dissertação pode ser

realizada desde que o aluno tenha cumprido todos os créditos em disciplinas obrigatórias, eletivas e

atividades complementares, além da proficiência em língua adicional e da qualificação.

 

As disciplinas são ofertadas pelos professores do POSENSINO em uma das três instituições (UERN,

UFERSA ou IFRN) que compõem a associação, e a avaliação do rendimento escolar dos alunos é feita

por disciplinas e/ou outras atividades curriculares, contemplando sempre a assiduidade e a eficiência,

ambos eliminatórios por si mesmos, e será expressa em notas na escala de 0 (zero) a 10 (dez), com, no

máximo, uma casa decimal. Será considerado aprovado, em cada disciplina, o aluno que apresentar

frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) nas atividades desenvolvidas e nota final

igual ou superior a 7 (sete). A média final do aluno será calculada pela média ponderada das notas obtidas

em cada disciplina, tendo como peso correspondente o número de créditos. No exame de qualificação do

projeto de pesquisa, nas atividades acadêmicas e no estágio de docência a avaliação será expressa

mediante um dos seguintes conceitos: Aprovado (A) ou Não Aprovado (NA). Desse modo, somente será

considerado aprovado o aluno que obtiver o conceito A.

 

A critério do professor, a avaliação da eficiência em cada disciplina de pós-graduação poderá ser feita por

um ou mais dos seguintes meios de aferição: artigo, monografia, ensaio, resenha, seminário, projeto,

dentre outros, além da efetiva participação do estudante nas atividades da disciplina.

 

Nas disciplinas ou nas atividades em que forem exigidos trabalhos ou projetos que não tenham sido
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concluídos dentro de um período letivo, o aluno poderá, ao fim deste, e a critério do professor, com a

aprovação da coordenação do curso, receber a menção “incompleto” (I). As atividades de dissertação

poderão ser desenvolvidas por mais de um período letivo, devendo o aluno renovar a matrícula

institucional a cada novo semestre.

 

Será desligado do POSENSINO o aluno que:

- Tiver duas reprovações em disciplinas e/ou;

- Exceder o prazo de conclusão do curso, considerando a possível prorrogação por um semestre aprovada

pelo Colegiado e/ou;

- Não cumprir o prazo para realizar a qualificação, sem apresentação de justificativa e/ou;

- Reprovar no exame de qualificação e/ou;

- Não estiver regularmente matriculado, caracterizando abandono de curso e/ou;

- Não apresentar a versão final do trabalho e as devidas documentações para solicitação do diploma no

prazo estabelecido de noventa dias, sem apresentação de justificativa e/ou;

- Cometer falta grave de natureza ética.

 

Além de toda a organização apresentada até aqui, registra-se que são desenvolvidos inúmeros projetos e

atividades que visam possibilitar uma formação calcada no tripé ensino-pesquisa-extensão. A título de

exemplo, podemos citar o projeto de pesquisa e desenvolvimento “O ensino e o semiárido brasileiro:

consolidar a pós-graduação para desenvolver a região” (aprovado no Edital nº 03/2020 - FAPERN) que

visa, entre outras ações, impulsionar a educação científica no semiárido brasileiro. Este é um macroprojeto

que envolve todos os docentes do PPG, bem se articula à sua proposta e missão e prevê ações de

pesquisa e extensão. Por limitações de espaço, outros projetos e ações serão descritos nas próximas

seções.

 

Quanto à infraestrutura disponível para o desenvolvimento das atividades do POSENSINO, tendo em vista

a efetiva associação entre as IES para a manutenção desse PPG, considerando ainda a proximidade

geográfica dos campi situados em Mossoró, a infraestrutura é compartilhada por discentes e professores

do mestrado, nas três instituições. Esta infraestrutura vem atendendo sobremodo as demandas formativas

do programa, o que não tem demonstrado a necessidade de ampliação ou revisão. Assim, abaixo

descrevemos o que é disponibilizado por cada instituição para o funcionamento do POSENSINO.

 

Na UERN contamos com a seguinte estrutura disponível ao PPG:

- 04 salas de aula na Faculdade de Educação (FE), 05 na Faculdade de Letras e Artes (FALA) e 02 na

Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais (FAFIC), todas com equipamentos multimídia;

- 01 sala para a coordenação do POSENSINO;

- 03 salas com ar condicionado, equipamentos de multimídia e cadeiras acolchoadas para realização de

atividades acadêmicas gerais;

- 03 laboratórios de informática com 15 (quinze) computadores cada conectados à internet (na FE, na

FAFIC e na Faculdade de Ciências Exatas e Naturais – FANAT);
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- 01 Laboratório de Práticas Educativas;

- 01 Laboratório de Ensino de Matemática;

- 01 auditório com capacidade para 200 pessoas na FAFIC;

- 01 auditório com capacidade para 100 pessoas na FALA;

- 01 biblioteca central, com área total de 1.731m².

 

Na UFERSA - Campus sede, o POSENSINO conta com:

- 04 salas de aula no prédio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG);

- 01 sala para Coordenação do POSENSINO;

- 02 auditórios com capacidade para 100 pessoas cada (prédios da PROPPG e PROEC);

- 01 auditórios com capacidade para 220 pessoas (prédio da Reitoria);

- 01 restaurante universitário;

- 01 (um) Laboratório de Ciências Naturais (Química e Física);

- 01 (um) Laboratório de Informática com 20 computadores interligados à internet;

- 01 sala de videoconferência;

- 01 biblioteca central, com área total de 3.486m².

 

No IFRN - Campus Mossoró:

- 01 Auditório com capacidade para 200 pessoas;

- 04 Salas de aula com projeção e multimídia, microcomputador e televisor LCD de 40 polegadas;

- 05 Laboratórios de informática;

- 01 Laboratório de Ensino de Matemática;

- 01 Laboratório didático de Química;

- 01 Laboratório didático de Física;

- 01 Laboratório didático de Ciências Biológicas;

- 01 Laboratório didático de Música;

- 01 Laboratório didático de Línguas;

- 01 sala de coordenação local do curso;

- 01 sala de reuniões;

- 01 sala de videoconferência;

- 01 biblioteca, com área total de 523m².

 

Vale registrar que as bibliotecas das três instituições possuem amplos espaços para estudos individuais e

coletivos e acesso ao Portal de Periódicos da CAPES, além de outros serviços como: acesso à Internet;

bases de dados; biblioteca virtual universitária (livros); biblioteca digital de teses e dissertações; consulta;

pesquisa local; empréstimo/devolução; renovação presencial e on-line; reserva on-line; e orientação sobre

normatização técnica.

 

Quanto aos acervos dessas bibliotecas, temos o que segue:
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Na UERN:

- Acervo total: 43.720 títulos, com 85.850 exemplares;

- Livros: 32.204 títulos, com 70.514 exemplares;

- Periódicos: 350 títulos, com 3.644 exemplares;

- Teses e dissertações: 832 títulos.

 

No IFRN:

- Livros: 5.388 títulos, com 22.177 exemplares

- Periódicos: 153 títulos, com 2.843 exemplares

- CD-Room: 394 títulos, com 819 exemplares

- DVD: 273 títulos, com 418 exemplares.

 

Na UFERSA:

- Livros: 6.161 Títulos, com 10.486 exemplares

- Periódicos: 470 títulos online

- CD-Room: 150 títulos, com 209 exemplares

- DVD: 76 títulos, com 109 exemplares.

 

Além dos acervos indicados, ainda há dicionários, coleções, folhetos, Trabalhos de Conclusão de Curso,

Apostilas, Eventos e Normas, que são considerados acervos especiais.

 

Apesar de não haver no programa o ensino à distância como modalidade acadêmica, aproveitamos para

reforçar o uso das tecnologias digitais na realização de atividades diversas. No momento de crise

financeira que atinge as universidades públicas, de forma geral, mas com mais força a universidade

estadual, aproveitamos para otimizar os processos de intercâmbios com pesquisadores de outras

instituições utilizando as salas de videoconferência disponíveis nas três IES, sendo a do IFRN dispositivo

de referência na região.

 

A estrutura do POSENSINO, em que se reúnem três instituições públicas de ensino superior, é um

excelente laboratório para práticas formativas inovadoras. Consideramos potencial a percepção formativa

que soma esforços, focando na multiplicação dos saberes, objetivando aproveitar o que cada

docente/instituição pode de melhor oferecer. O discente do POSENSINO, ao conviver pedagogicamente

com a realidade das três IES, pode experienciar o aprendizado de diferentes maneiras, ampliando olhares

sobre o fazer docente, desenvolvendo o seu processo formativo na interação/inter-relação com as

tradições disponibilizadas pela associação ampla. Da mesma forma, a mudança do local da aula, que varia

entre as IES, contribui com a percepção de formação no tríplice institucional.

 

Como forma de incentivar os olhares diversos, capazes de ampliar as inovações pedagógicas, os

docentes têm optado, sempre que possível, por ministrar as disciplinas em colaboração. Desse modo, a

mesma disciplina absorve contribuições da cultura formativa desenvolvida em cada um desses diferentes

Relatório de Dados Enviados do Coleta

04/10/2021 16:49:41 9



contextos e possibilita uma formação e vivência da interdisciplinaridade, posto o fato dos docentes do

POSENSINO possuírem formações diversificadas e atuarem em áreas distintas do ponto de vista teórico-

epistemológico, o que permite ampliar as possibilidades de diálogos entre os saberes e, ainda, uma

vivência com diferentes docentes e seus múltiplos olhares.

 

Outro excelente exemplo dessa soma institucional que, ultrapassando o básico uso da estrutura física,

busca dedicar-se à melhoria do fazer pedagógico, apresenta-se na experiência com nossos alunos surdos.

Dada a dimensão dessa demanda, somente a associação ampla é capaz de atender, com qualidade, as

necessidades estruturais para cuidar da formação pretendida em nível de mestrado. Nesse passo, a

UERN possui a Diretoria de Apoio à Inclusão; o IFRN possui professores e intérpretes em LIBRAS; e a

UFERSA, além de possuir uma licenciatura em Letras-Libras, possui também um setor de atendimento

especializado a pessoas com deficiência, a Coordenação Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e

Inclusão Social. Obedecer aos textos legais/normativos da inclusão, em que é imperativo o atendimento da

demanda de acesso à pós-graduação do surdo, de forma inovadora, exige sensibilização, soma de

esforços e abertura a novas experiências formativas. Nesse caminho, pois, o POSENSINO segue. 

 

O corpo docente do POSENSINO é, hoje, composto por 24 professores, sendo 23 docentes permanentes

(DP) e apenas um visitante, o que representa um total de 95,8% de DP. Dentre os DP, 08 atuam em um

outro PPG e 01 atua em outros dois. Assim, há um núcleo de 14 DP (60,9%) que atua exclusivamente no

programa.

 

Iniciando seu funcionamento no ano de 2016, sendo, portanto, um programa ainda recente, ao longo do

seu primeiro ciclo de avaliação sofreu algumas alterações justificadas em seu corpo docente. Da

composição com 16 professores, no início do ciclo avaliativo, em 2017, houve 03 desligamentos, sendo

apenas 02 do corpo DP.

 

Em 2018, tivemos o desligamento da profa. Sandra Maria de A. Dias, motivado pela mudança de

instituição. A professora foi aprovada em concurso público da UFPB, saindo da UFERSA. No mesmo ano,

o prof. colaborador Francisco Milton M. Neto pediu desligamento para assumir a coordenação de outro

PPG. Já em 2019, registramos o desligamento do prof. Rommel W. de Lima, justificado pelo surgimento de

demandas pessoais e profissionais. Os docentes, no entanto, oficializaram seus afastamentos somente

após a defesa de seus orientandos.

 

Em contrapartida, visando ampliar nossa atuação, abrimos seleção para novos docentes. Foram

selecionados e credenciados entre os anos de 2017 e 2020 os seguintes professores: Eliane A. da Silva,

Emerson A. de Medeiros, Francisco Vieira da Silva, Josélia C. de Araújo e Jucieude de L. Evangelista,

para a linha 1; Mário G. das C. Martins e Ananias A. da Silva para a linha 2; e Marcelo B. de Morais,

Marcelo N. Coelho e Márcia Maria A. de Assis para a linha 3.
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Fechamos o quadriênio, assim, com 23 DP atuando da seguinte forma: 10 docentes na linha 1, 7 na linha

2 e 6 na linha 3. Justificamos essa pequena diferença pelo fato da Linha 1: ter um maior leque de

formação quando consideradas as áreas de atuação da linha; ser uma área que titula um número maior de

graduados na região e, por conseguinte; registrar anualmente uma maior demanda de candidatos no

processo seletivo.

 

Por linha de pesquisa, temos a seguinte atuação docente:

 

1 – Ensino de Ciências Humanas e Sociais

 

A profa. Eliane Silva dedica 14h ao programa. Doutora em Antropologia (UFPE), estuda as relações entre

o ensino e a diversidade cultural, com foco nas relações étnico-raciais. Atuou no Programa Institucional de

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), subprojeto de Ciências Sociais/UERN, é tutora dos Programa de

Educação Tutorial (PET) de Ciências Sociais, orienta projetos de Iniciação Científica (IC) com alunos da

graduação e do ensino médio, e é envolvida com projetos de extensão.

 

O prof. Emerson Medeiros dedica 16h ao programa. Doutor em Educação (UECE), pesquisa

principalmente sobre o ensino das ciências humanas e sociais nas escolas do campo. É coordenador do

subprojeto Educação do Campo da Residência Pedagógica (RP)/UFERSA, orienta projeto de IC, participa

e coordena ações de extensão, orienta Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) e supervisiona estágios

de graduação.

 

O prof. Francisco das Chagas Souza atua com 10h no PPG. Doutor em Educação (UFRN), com estágio

pós-doutoral na UFF, investiga o ensino das ciências humanas na Educação Profissional e Tecnológica

(EPT). Ao longo do quadriênio, o professor orientou TCC de especialização e projetos de IC.

 

O professor Francisco Vieira da Silva dedica 22h ao programa (coordenador local). Doutor em Linguística

(UFPB), pesquisa o ensino das ciências humanas e sociais e as relações de poder, subjetividade e

questões de gênero e sexualidade. Foi o coordenador de área do subprojeto de Letras/Inglês do

PIBID/UFERSA, orientou projetos de IC e TCC na graduação e atua em projeto de extensão.

 

O prof. Guilherme Martins destina 16h ao POSENSINO. Doutor em Sociologia (UnB), e pós-doutor pela

Universidade de Évora/Portugal, estuda a temática do ensino e a diversidade cultural, com foco nas

relações étnico-raciais. Coordena projeto de extensão e orienta projetos de IC com alunos da graduação e

do ensino médio, além de TCC na graduação.

 

O prof. Jean Mac Cole Santos reserva 16h ao PPG. Doutor em Educação (UFPB), com pós-doutorado na

UERJ, estuda o ensino no nível médio, em suas relações interdisciplinares. É tutor do PET/Pedagogia da

UERN, coordena projeto de extensão e orienta projetos de IC com alunos da graduação e do ensino

médio, além de TCC.
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A profa. Josélia Araújo tem 14h de dedicação ao programa. Doutora em Geografia (UFRN), pesquisa no

campo do ensino de geografia. É coordenadora de área do subprojeto de Geografia do PIBID/UERN,

coordena projetos de extensão, orientou projetos de IC, TCC de especialização e de graduação e

supervisiona estágios.

 

O prof. Jucieude de Lucena Evangelista dedica 14h ao POSENSINO. Doutor em Ciências Sociais (UFRN),

pesquisa os usos das imagens e meios de comunicação no ensino das ciências humanas e sociais.

Coordenou projeto de extensão, orienta TCC na graduação e projetos de IC envolvendo alunos da

graduação e ensino médio, além de supervisionar estágios da graduação.

 

O prof. Paulo Tamanini destina 25h ao programa. Doutor em História (UFSC), e pós-doutoramento

(UFPR), o professor estuda as relações entre imagens e ensino de História em perspectiva interdisciplinar.

O professor colaborou com projeto de extensão e orienta trabalhos de IC e TCC com alunos da

graduação.

 

A profa. Simone Rocha dedica 14h a este PPG. Doutora em Educação (UFRN), pesquisa os processos de

ensino e aprendizagem na educação básica. Orienta pesquisas de IC, TCC na graduação e orientou TCC

em nível de especialização, coordena projeto de extensão mantendo parcerias com instituições públicas.

 

2 – Ensino de Línguas e Artes

 

O prof. Ananias Silva dedica 14h ao POSENSINO. Doutor em Estudos da Linguagem (UFRN), investiga

principalmente questões relacionadas aos gêneros textuais e ensino. O professor coordena projeto de

extensão e orienta projeto de IC.

 

A prof. Elaine Ferreira atribui 16h ao programa. Doutora em Linguística (UFC), pesquisa sobre gêneros

discursivos e ensino, com foco na oralidade. É coordenadora de área do subprojeto de Língua Portuguesa

do PIBID/UFERSA, orienta trabalhos de IC e orientou TCC de graduação e especialização.

 

O prof. Giann Ribeiro dedica 16h ao PPG. Doutor em Música (UFRGS), pesquisa sobre o ensino de

música. Orienta projetos de IC, orientou TCC na graduação e coordenou escola de extensão da UERN.

 

O prof. Mário Martins tem 14h de dedicação ao programa. Doutor em Linguística Educacional

(Universidade de Lisboa - UL/Portugal), com pós-doutorado pela University of Oregon (EUA), pesquisa o

ensino de língua portuguesa como língua materna ou adicional. Coordena centro de extensão,

desenvolveu projeto de ensino, orientou TCC na graduação e orienta pesquisas de IC.

 

O prof. Samuel Lima dedica 20h ao POSENSINO. Doutor em Linguística (UFC), pós-doutor

(UMinho/Portugal), estuda o ensino de línguas e as tecnologias digitais. Orienta TCC de especialização, IC
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envolvendo alunos do ensino médio e participou de projeto de extensão. O docente atua no ensino médio

(EPT).

 

A profa. Verônica Pontes dispensa 12h ao PPG. Doutora e pós-doutorado em Educação (UMinho),

investiga os processos de letramento literário e tecnologias educacionais. Participa de projetos de

extensão, orientou TCC na graduação e orienta projetos de IC e TCC na especialização.

 

O prof. Vicente Neto dedica 16h ao programa. Doutor em Linguística pela (UFC), pesquisa sobre gêneros

discursivos e ensino, com foco nos multiletramentos e tecnologias. É coordenadora de área do subprojeto

de Língua Portuguesa do PIBID/UFERSA, orientou TCC de especialização e orienta projetos de IC e TCC

na graduação.

 

3 – Ensino de Ciências Naturais, Matemática e Tecnologias

 

O prof. Albino Nunes dedica 20h ao POSENSINO. Doutor em Química (UFRN), pesquisa a abordagem

Ciência-Tecnologia-Sociedade no ensino de ciências e tecnologia. Orienta TCC de especialização, atua na

elaboração de produtos educacionais e é docente do ensino médio.

 

O prof. Leonardo Alves dedica 20h ao programa. Doutor em Química (UFC), investiga principalmente

metodologias diferenciadas para o ensino de ciências e tecnologia. Orienta TCC de graduação e

especialização, projetos de IC e Iniciação Tecnológica (IT), é supervisor de estágio na EPT e é

coordenador de área dos subprojetos de Química do PIBID e RP do IFRN.

 

A profa. Luciana Bertini tem 14h dedicada ao PPG. Doutora em Química (UFC), pesquisa sobre materiais

didáticos e tecnologias no ensino de química. Orienta TCC de graduação e especialização, projetos de IC

com alunos da graduação e ensino médio, realiza atividades de ensino na EPT e foi coordenadora de área

dos subprojetos de Química do PIBID e RP do IFRN.

 

O prof. Marcelo Morais dedica 30h ao POSENSINO (coordenação geral). Doutor em Educação

Matemática (Unesp), pesquisa questões relativas ao ensino de matemática e subjetividades. É

coordenador de área do subprojeto PIBID/Alfabetização da UERN, coordena projeto de extensão, orienta

projetos IC e TCC de graduação.

 

O prof. Marcelo Coelho atua com 25h (coordenador local). Doutor em Física (UFC), pesquisa

principalmente o ensino de física, com foco nas metodologias ativas. Atua no ensino médio, coordena

projetos de extensão, orienta pesquisas de IC envolvendo alunos da graduação e do ensino médio.

 

A profa. Márcia Assis atua com 16h no programa. Doutora em Educação (UFRN), investiga materiais

didáticos e tendências metodológicas no ensino de matemática. Foi coordenadora de área do subprojeto

de Matemática do PIBID/UERN, coordenou projeto de extensão e orientou IC e TCC na graduação.
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Atualmente a professora está cedida pela UERN para dirigir o Instituto de Educação Superior Presidente

Kennedy, importante centro de formação de professores no RN.

 

Pelo exposto, os DP tanto possuem formação diversificada e qualificada quanto atuam de modo aderente

ao programa, há uma boa distribuição dos DP pelas linhas de pesquisa, considerando as necessidades

locais, e há uma intensa interação com a graduação e a educação básica por meio do tripé ensino-

pesquisa-extensão. 

 

A necessidade de existência de um planejamento estratégico está calcada no Documento da Área de

Ensino da CAPES, e visa superar os pontos frágeis identificados em processos de avaliação pelos quais

passa o PPG.

 

Por ser um Programa de Pós-Graduação ainda recente, o POSENSINO passa ainda pelo primeiro ciclo

avaliativo, considerando o período de 2017 a 2020, quando poderemos saber os pontos fortes e fracos do

Programa a partir de uma avaliação externa. Por hora, nosso Planejamento Estratégico foi balizado por

processos de avaliação efetivados internamente.

 

Sabendo que o Planejamento Estratégico do PPG deve estar alinhado ao PDI das instituições que

efetivam o Programa de Pós-Graduação, o planejamento do POSENSINO tem suas bases nos PDI das

três instituições da associação.

 

A UERN, em seu PDI, estabelece a necessidade de somar esforços com escolas e universidades para

proporcionar a formação de sujeitos conscientes, críticos e compromissados com o desenvolvimento e a

qualidade de vida da população da região Nordeste. Traz como missão a promoção da formação de

profissionais competentes, críticos e criativos, para o exercício da cidadania, além de produzir e difundir

conhecimentos científicos, técnicos e culturais que contribuam para o desenvolvimento sustentável da

região e do País.

 

Quanto à UFERSA, vê-se, em seu PDI, que a sua missão é produzir e difundir conhecimentos no campo

da educação superior, com ênfase na região semiárida brasileira, contribuindo para o exercício pleno da

cidadania, mediante formação humanística, crítica e reflexiva, preparando profissionais capazes de

atender demandas da sociedade.

 

Já o PDI do IFRN, no mesmo sentido, aponta de maneira muito similar para a busca de parcerias para

promoção do desenvolvimento regional, a fixação de profissionais qualificados no interior e a superação da

miséria histórica que aflige parte de nossa população. O PDI deixa claro seu compromisso com educação

básica na escola pública e com melhoria na qualidade da educação no estado do Rio Grande do Norte.
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Particularmente, sobre a formação de docentes, ressalta que um dos objetivos gerais da Política de

Educação Profissional, Tecnológica e Superior definidos pelo MEC é promover uma formação qualificada

de profissionais, implicando o desenvolvimento em nível local e regional, estimulando a permanência de

profissionais qualificados no interior do país.

 

Neste sentido, o POSENSINO contempla as aspirações do PDI das três IES, reafirmando a sinergia dos

interesses institucionais com a presente proposta.

 

Como indicado, o POSENSINO conseguiu constituir um planejamento para consolidar o seu

funcionamento, prevendo ações a serem desenvolvidas a curto (até um ano), médio (de dois a cinco anos)

e longo prazo (de seis a 10 anos).

 

Cabe registrar que o planejamento pontua ações estratégicas, para além daquelas que já são

desenvolvidas cotidianamente. São projetadas ações e estratégias que ou não eram ainda previstas ou

não eram sistematicamente desenvolvidas, com o intento de solidificar processos e impulsionar o contínuo

progresso do programa. Vale registrar que o plano prevê ações que podem ser desenvolvidas até 2031,

entretanto, é uma das metas a manutenção do próprio Planejamento, atualizando-o a cada dois anos, de

modo a garantir a qualidade e atualidade do próprio documento. 

 

O Planejamento divide-se em cinco eixos de ação, que se subdividem em quatorze objetivos e trinta e três

metas, às quais estão associadas trinta e três indicadores, sendo um ligado a cada meta. A íntegra do

documento pode ser consultada nos anexos da proposta. Abaixo, descrevemos brevemente um pouco do

que é previsto em cada eixo de ação.

 

a)Formação ofertada no programa e acompanhamento de egressos

 

Esse primeiro campo prevê ações que estão mais diretamente ligadas ao processo formativo ofertado

durante e após a realização do mestrado. O primeiro dos objetivos prevê manter constante o processo de

autoavaliação no programa, as metas se subdividem em aplicar semestralmente o instrumento de

autoavaliação dos componentes curriculares e aplicar anualmente o formulário de acompanhamento dos

discentes, egressos, docentes e técnicos.

 

O segundo objetivo desse eixo busca manter os Egressos engajados no Programa e participando

ativamente das ações e eventos, para isso traçou-se como metas criar e manter ação usando as mídias

sociais do programa com participação dos egressos, e envolver os egressos em outras comissões oficiais

criadas no programa.

 

No terceiro objetivo, pretende-se promover uma maior integração entre discentes e egressos e, para isso,

visa-se manter anualmente o “Encontro de Discentes e Egressos”, cuja primeira edição já ocorreu em

2020, e criar e manter um “Seminário de integração”, como parte da “Atividade inaugural”, para os
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egressos dialogarem com os mestrandos sobre o curso.

 

Vale registrar que sobre essa última meta, o programa já realizou no ano de 2020 uma ação na Atividade

Inaugural com a presença de uma egressa, quando compartilhou sua experiência de formação e pós-

formação.

 

Por fim, como quarto objetivo, interessa promover a formação continuada de servidores docentes e

técnicos, assim, pensa-se em criar e manter um evento/ação de formação continuada para os docentes e

ainda manter condições para que os servidores técnicos participem das formações ofertadas nas IES.

 

b)Ampliação das possibilidades formativas no programa

 

Diretamente ligado ao primeiro eixo de ação, deseja-se atuar na ampliação das possibilidades formativas

oferecidas pelo POSENSINO. Para isso, foram traçados dois objetivos: criar o curso de doutorado em

Ensino e ampliar as áreas de atuação do POSENSINO.

 

Ao primeiro objetivo, intentando viabilizar a criação do doutorado no curso, aponta-se como metas elevar o

conceito do programa e ainda iniciar a articulação para a criação do APCN do doutorado. Quanto à meta

ligada ao segundo objetivo, vislumbramos a possibilidade de credenciar docentes que atuem em outras

áreas do ensino ainda não contempladas no programa, respeitando, obviamente, as necessidades,

demandas, viabilidade e perfil dos docentes e do programa.

 

c)Inter-regionalização, nacionalização e internacionalização

 

No terceiro eixo, busca-se trabalhar os processos de colaborações e parcerias regionais, nacionais e

internacionais. Neste campo de ação também traçamos dois objetivos. O primeiro visa promover

intercâmbio de estudantes e pesquisadores e, para isso, foram traçadas quatro metas: lançar edital para

formação de Pós-doutores; impulsionar os docentes do PPG a realizarem estágios de pós-doutoramento

ou visitas técnicas em outras IES; lançar edital específico para atrair alunos do exterior; e lançar edital

interno com auxílio financeiro para mobilidade discentes, com vistas a realização de estágios e/ou visitas

técnicas em outras IES.

 

Já o segundo objetivo é impulsionar as colaborações com pesquisadores de outras IES, ao qual também

foram traçadas quatro metas, quais sejam: promover ações formativas com docentes de outras IES

(nacionais e internacionais) fazendo uso dos recursos tecnológicos, impulsionar a participação de

docentes do POSENSINO em disciplinas e/ou bancas de trabalhos em outros países, oficializar os

contatos já existentes por meio de projetos e/ou acordos de cooperação e ampliar a produção docente

qualificada com parcerias nacionais e internacionais.

 

d)Processos administrativos
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Para a melhoria dos processos administrativos, foram estabelecidos três objetivos: aprimorar os fluxos

administrativos, aperfeiçoar a manutenção da visibilidade do programa e manter a proposta do programa

atualizada.

 

Para aprimorar os fluxos administrativos, visa-se aprimorar os procedimentos de matrículas e finalização

do curso, ampliar e manter as condições de acesso e inclusão e consolidar o projeto de autoavaliação. Já

relacionado à visibilidade, pretende-se instituir Comissão de Comunicação no Programa para a divulgação

de informações nas diversas mídias sociais e aprimorar e manter o site do programa.

 

Quanto ao último objetivo, garantindo manter o programa sempre atualizado, deve-se realizar

bianualmente a “Conferência Interna”, criar/atualizar as disciplinas do programa, revisar o Regimento

Interno do POSENSINO e revisar o Planejamento Estratégico.

 

e)Produção qualificada e impacto social.

 

No último eixo, quanto às estratégias para manter e aprimorar a produção intelectual e o impacto social,

projetou-se o objetivo de impulsionar a captação de recursos, com as metas de instituir e manter o “Núcleo

de captação de recursos”, com vistas a ampliar as parcerias com instituições e órgãos (prioritariamente

públicos), e instituir parcerias com instituições e/ou órgãos (prioritariamente públicos).

 

Para além desse objetivo, mas ainda no mesmo campo de atuação, traçou-se a intenção de impulsionar a

produção qualificada, tendo-se como metas lançar edital para induzir a produção qualificada em outros

idiomas e manter e ampliar a produção docente, discente e de egressos em periódicos qualificados.

 

Por fim, e tão importante quanto todos os pontos anteriores, projetou-se o objetivo de aprimorar a inserção

social, e, para isso, o PPG deve manter e estabelecer novas ações de extensão e cooperação junto às

escolas públicas e institucionalizar as parcerias já estabelecidas e as novas por meio de acordos de

cooperação.

 

A partir desses eixos, objetivos e metas, guiados pelos indicadores e prazos estabelecidos, entendemos

que o POSENSINO estará cada vez mais fortalecido, possibilitando a criação e consolidação também do

curso de doutorado em Ensino, hoje tão necessário à região Nordeste, em especial ao semiárido

brasileiro.

 

Para avaliar e acompanhar os efeitos desta política interna, serão motivos de análise: os dados obtidos de

avaliações realizadas pela Comissão de Autoavaliação do POSENSINO, os dados provenientes das

“Conferências Internas”, e também os dados provenientes dos processos de avaliação externos, a

exemplo da Avaliação Quadrienal da CAPES. 
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A necessidade da autoavaliação é eminente ao aprimoramento de qualquer processo. Na Pós-Graduação,

em particular, é basilar para a qualificação dos PPG, como aponta o Documento de Área. Balizados por

esse documento, pelo Relatório de Grupo de Trabalho instituído pela CAPES e por pesquisadores que

analisam os processos de avaliação em perspectiva mediadora, o POSENSINO vem elaborando seu

projeto de autoavaliação (em estágio avançado), cuja vivência já vem sendo efetivada e os resultados já

balizam ações no PPG.

 

Nas bases de nosso processo autoavaliativo, registramos a realização, em junho de 2019, de um processo

avaliando a produção docente, além de um primeiro processo de avaliação e atualização do Regimento

Interno. No início de 2020, foi realizada a aplicação de um primeiro questionário com docentes e egressos,

com vistas a obter alguns dados sobre as ações realizadas no programa e uma avaliação, mesmo que

simples, do POSENSINO, dados que já foram incorporados no relatório Coleta de 2019. 

 

Posteriormente, ainda no mesmo ano, com vistas a impulsionar esse processo no Programa, foi instituída

a Comissão de Autoavaliação do POSENSINO, pela Portaria Nº 001/2020 – POSENSINO, composta pelos

coordenadores, um docente de cada linha de pesquisa, três discentes, três egressos e um representante

técnico administrativo. Essa comissão propôs processos outros que possibilitaram um primeiro fluxo

autoavaliativo mais intenso, como foi o caso da realização do evento “I Conferência Interna e I Encontro de

Discentes e Egressos do POSENSINO”, realizada em dezembro de 2020, quando foi realizada uma

autoavaliação, levantamento de metas e estratégias e planejado outros instrumentos de autoavaliação.

 

Resultou desse evento, a elaboração dos instrumentos/formulários com os questionários aplicados com

discentes e egressos, bem como foi discutido e deliberado como se daria o processo de autoavaliação

com os docentes. Esses instrumentos e decisões foram frutos dos debates no evento, quando os

discentes, docentes e egressos, reunidos entre seus pares, discutiram sobre a organização de seus

processos de autoavaliação.

 

Como base nessas vivências, foi possível gerar o Planejamento Estratégico do POSENSINO, o qual

estabelece os eixos, objetivos, metas e indicadores para impulsionar a manutenção e o aprimoramento do

programa, com vistas à sua consolidação. Vale registrar que é previsto nesse documento o efetivo

acompanhamento das atividades do programa, a partir de processos autoavaliativos, estando, portanto, a

autoavaliação e o Planejamento Estratégico do Programa sobremaneira alinhados, posto que um é

resultante do outro.

 

O projeto de autoavaliação no POSENSINO, ainda em consolidação, aponta como objetivo estabelecer os

procedimentos, produzir e analisar dados referentes ao programa, levantando seus pontos fortes e fracos,

de modo a balizar posicionamentos da gestão do programa, com vistas ao seu aprimoramento e

consolidação.

 

De modo específico, a autoavaliação do programa deve: possibilitar elencar as qualidades e fragilidades
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do PPG; identificar demandas existentes, seja no processo formativo ou de gestão; balizar sentidos para a

tomada de decisões no Programa; possibilitar condições para gerar uma percepção de compromisso com

o PPG; servir de base para posicionamentos sobre o Planejamento Estratégico; estimular o

desenvolvimento pessoal de docentes e discentes, a partir do autoconhecimento; e subsidiar dados à

avaliações internas e externas.

 

Para efetivar esse processo o POSENSINO utilizará diferentes estratégias, lançando mão tanto de

instrumentos mais objetivos, como formulários virtuais com questionários, como de outros processos mais

subjetivos e dialógicos como eventos e debates. Vale registrar que a opção por mobilizar esses diferentes

instrumentos de produção de dados se mostrou profícuo para a obtenção de informações que balizou a

elaboração do Planejamento Estratégico do PPG. Assim, serão estratégias para produção de dados:

 

1) Formulários com questionários virtuais – pela facilidade de envio e acesso, é provavelmente um dos

meios mais utilizados para a obtenção deste tipo de dados. Será aplicado semestralmente com os alunos

regulares, visando avaliar os componentes e outras dimensões, e anualmente com egressos, docentes e

técnicos;

 

2) Atividade de autoavaliação docente – essa atividade foi proposta e instituída também no fim de 2020

pelos próprios docentes, como parte do processo de autoavaliação, e visa ser um momento de diálogos

para que os docentes possam refletir sobre os dados produzidos a partir do formulário virtual,

possibilitando elaborar outros sentidos e direcionamentos. Será realizada anualmente com o corpo

docente;

 

3) Encontro de discentes e egressos – este evento, também com sua primeira edição em 2020, mostrou-

se muito profícuo e participativo. Visa ser um espaço de encontro e trocas de experiências com/entre os

discentes e egressos do programa, possibilitando um processo de avaliação e compartilhamento das

experiências vivenciadas na pós-graduação. No programa, o evento será realizado anualmente com

discentes e egressos, conforme meta do Planejamento Estratégico;

 

4) Conferência Interna do POSENSINO – a conferência interna é um evento que visa ser um espaço de

imersão em um processo de discussão e vivência sobre autoavaliação e planejamento, possibilitando

elaborar o cenário atual do programa e planejar estrategicamente o seu desenvolvimento, visando sua

consolidação e ampliação. Como uma das metas estabelecidas no Planejamento Estratégico, o evento

será realizado bianualmente com todos os envolvidos no programa;

 

Os formulários dos discentes e egressos foi dividido em cinco seções: Caracterização pessoal; Do

programa; Dos aspectos didático-pedagógicos; Avaliação de si; e Comentários, sugestões e críticas.

Nessas seções, os sujeitos podem, além de caracterizarem-se, no geral, avaliar o programa quanto à

infraestrutura, a gestão e as relações interpessoais; os aspectos relacionados à prática dos docentes nas

disciplinas e nas orientações; sua participação efetiva no programa, considerando dedicação, produções e

Relatório de Dados Enviados do Coleta

04/10/2021 16:49:41 19



participação nas atividades. Ainda, o formulário traz um campo aberto para que os alunos possam avaliar

outros aspectos que considerarem relevantes.

 

Para o formulário docente, os professores optaram por adaptar o formulário já criado pelo Sistema de

Autoavaliação do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT),

disponível em: https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/575159. Neste instrumento, os docentes

respondem a questões subdivididas em quatro seções: Produção Intelectual, Técnica e Orientações;

Avaliação da Coordenação Local; Infraestrutura; e Comentários, sugestões e críticas. Na primeira seção,

os docentes respondem a questões relativas às suas atuações no programa, avaliando projetos,

orientações, aderência ao programa, entre outros aspectos; na segunda, avaliam questões ligadas à

gestão; na terceira, à infraestrutura disponível no programa; por fim, também foi inserido um espaço aberto

para avaliar outros aspectos gerais.

 

Como apontado, esses vêm sendo alguns exercícios iniciais para o aprimoramento deste processo de

autoavaliação. Essas iniciativas, conforme já indicado, estão em consonância com as iniciativas nacionais

e institucionais, que têm buscado organizar-se, na Pós-Graduação, com relação aos processos de

autoavaliação. A UERN, a título de exemplo, constituiu a Comissão Institucional de Autoavaliação da Pós-

Graduação – Portarias n° 083/2020-GR/UERN e n° 197/2020-GR/UERN –, cujo POSENSINO está

representado com o coordenador como membro titular, apontando como o programa está mobilizado a

aprimorar-se em consonância com o sistema nacional e as realidades institucionais. Essa comissão

central atuará de forma articulada com as comissões locais dos PPG, e é uma importante ação prevista no

Plano Estratégico Institucional para o Desenvolvimento da Pós-Graduação da UERN (disponível em:

http://propeg.uern.br/default.asp?item=propeg-destaques).

 

De qualquer modo, desses exercícios iniciais de autoavaliação, uma das principais ações já instituída foi a

efetivação do Planejamento Estratégico do PPG, que delimita ações para aprimorar alguns pontos do

programa. Além disso, podemos apontar a ampliação e melhoria da produção docente a partir de

articulações quando notado, em 2019, que havia docentes com a produção abaixo do esperado, bem

como podemos indicar as articulações internacionais, com a oferta de disciplinas compartilhadas em 2020.

São resultantes também desse processo ações mais simples, mas ainda assim relevantes e previstas no

Planejamento Estratégico, como o aprimoramento do site, a criação de comissão para elaborar edital para

impulsionar a produção em outros idiomas, criação de comissão para normatizar o pós-doutoramento no

âmbito do programa, criação de comissão para melhorar os fluxos comunicativos e de visibilidade do

programa, a atualização de nosso Regimento Interno, entre outras.

 

Podemos apontar como pontos nos quais atuaremos a partir desse processo de autoavaliação:

estabelecer mais parcerias nacionais e internacionais, com mobilidade de professores e alunos, buscando

reforçar a cultura acadêmica do mestrado e alargar as potencialidades formativas dos mestrandos, já

vislumbrando a proposta de um doutorado em Ensino; aprofundar e consolidar ainda mais as atuais

parcerias regionais, nacionais e internacionais, principalmente no sentido de aumentar a participação dos
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alunos em grupos de pesquisas e em disciplinas isoladas em outros PPG mais maduros; efetivar um

esforço coletivo para aumentar a produção científica intelectual qualificada do POSENSINO, atentando

para diminuir as diferenças entre as produções docentes, visando também atender à área de concentração

e às linhas de pesquisa do mestrado; outrossim, oficializar algumas das ações desenvolvidas pelo

programa que ainda não estão, institucionalmente, documentadas. 

 

 

Em seu primeiro quadriênio, o POSENSINO realizou 90 defesas de dissertações, as quais, apesar de

plurais em termos de objetivos e abordagens teórico-metodológicas, lidam com questões pertinentes aos

ensinos em diversas áreas e todas, sem exceções, desenvolvidas com foco no contexto da escola pública.

 

Em linhas gerais, quanto ao ensino de ciências humanas e sociais, foram realizadas pesquisas que se

propuseram a analisar as narrativas imagéticas presentes em livros didáticos de história, de diferentes

níveis de ensino, adotados pela rede básica, seja para perceber as representações de indígenas, de

escravos negros, sobre o Nordeste ou ainda as violências.

 

Quanto às proposições de práticas pedagógicas, foram realizados estudos sobre o uso de jogos digitais,

aplicabilidade das Histórias em Quadrinhos, o uso das Olimpíadas Nacionais de História do Brasil (ONBH)

e o uso de tecnologias digitais, internet e inclusão digital para o ensino de história; o uso de Tecnologias

Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) no ensino de ciências humanas em escolas rurais; e o

ensino de sociologia e imaginação sociológica.

 

Mais particularmente relacionado ao ensino das diversidades, foram investigadas percepção de docentes

sobre as relações étnico-raciais e o ensino da cultura africana e afro-brasileira; práticas dos docentes no

ensino de religião, diversidade e cultura afro-brasileira; abordagens sobre diversidade na educação básica

a partir do ensino de relações étnico-raciais; percepção de professores sobre a legislação que prevê a

inserção dos temas ensino de história e cultura afro-brasileira e africana; questões do “Novo ENEM” sobre

a história cultural africana e afro-brasileira; e, ainda, vivência em torno do tema diversidade sexual na

Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

 

Quanto às questões de políticas e currículos e suas implicações nos ensinos, foram realizadas pesquisas

que buscaram: entender como os componentes “Projetos Integradores” são planejados e desenvolvidos no

IFRN e as relações desses com as ciências humanas e sociais; analisar as disciplinas de ciências

humanas ofertadas na EPT; compreender as reformas na educação profissional na década de 1990 e as

implicações nos currículos do IFRN; perceber ensino de ciências humanas e sociais no processo de

instituição das escolas de tempo integral; analisar a política “Projeto professor diretor de turma” e suas

relações com o ensino de ciências humanas; compreender as práticas docentes no processo de
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integração curricular a partir do programa “Jovem de futuro”; investigar as implicações do Exame Nacional

do Ensino Médio nos currículos da disciplina história; entender o “Novo Ensino Médio” como política e

suas implicações nos processos de ensino na educação básica; e analisar os saberes e práticas no

Atendimento Educacional Especializado para pensar possibilidades para o ensino de ciências humanas.

 

Ainda nessa linha, foram realizados estudos sobre a influência dos espaços na formação dos sujeitos e no

processo de ensino das ciências humanas e sociais; as relações entre os processos de ensino e as

práticas em uma comunidade quilombola; os sentidos sobre violência escolar e as relações com o ensino

das ciências humanas; as práticas de ensino a partir de narrativas produzidas com crianças; as

implicações do PIBID para a construção dos saberes e práticas no ensino de história; os fundamentos

filosóficos da interdisciplinaridade na disciplina de história; e, por fim, percepção sobre o ensino de direitos

humanos por meio das disciplinas das ciências humanas e sociais.

 

Relacionado ao ensino de línguas, destacamos o compromisso com a inclusão a partir de estudos que

demonstram nossa preocupação com os sujeitos surdos. Nesta temática, foi pesquisado sobre o ensino-

aprendizagem de escrita de sinais para surdos; elementos multimodais para o processo de letramento

visual de alunos surdos no ensino de Libras; as potencialidades do uso de tecnologias digitais como meio

para o ensino de língua portuguesa para surdos; e as práticas de professores surdos no ensino de Libras.

 

Para além dessa temática mais específica, desenvolveu-se inúmeros trabalhos no ensino de outras

línguas. Quanto ao processo de multiletramentos, tivemos estudos que investigaram: esse processo no

ensino de língua inglesa (LI); possibilidades existentes nos livros didáticos de língua portuguesa (LP); sua

promoção e o uso do “Inglês para Fins Específicos”; o uso de gêneros discursivos emergentes da internet

no ensino de LP; o uso de tiras e de memes para promover o letramento crítico multimodal no ensino de

LP; a colaboração do uso de vídeos para a formação de alunos críticos dos conteúdos; o auxílio dos livros

didáticos no letramento digital; a promoção dos multiletramentos a partir dos livros didáticos de LI; e uma

proposta para análise e identificação de notícias falsas no ensino de LP.

 

Quanto a outras abordagens nesse viés, foram estudados(as): o ensino por escrita colaborativa com uso

de tecnologias digitais no ensino de LI; o uso de aplicativos digitais para o ensino de gramática e

vocabulário em LI; uma proposta didática para o ensino de pronúncia da LI em turmas numerosas; o

ensino do uso da vírgula no ensino fundamental; tópicos discursivos como estratégia argumentativa no

ensino de LP; o uso da argumentação no gênero debate para o ensino de oralidade; propostas de

aplicabilidade do ensino de oralidade presentes em livros didáticos de LP; as representações do ensino de

LI; implicações da BNCC para o ensino de oralidade; a formação docente leitora; estratégias e práticas

utilizadas para promover o letramento literário na formação de professores; e práticas do letramento

literário.

 

Relacionado ao ensino de artes, foram realizadas pesquisas que buscaram compreender como se dá o

ensino de artes em escolas públicas, os percursos de inserção profissional de egressos de um curso de
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Licenciatura em Música, a autodeterminação no uso de tecnologias digitais na aprendizagem de música,

as concepções e ações de professores de música, e ainda intervir promovendo a música no currículo do

ensino fundamental.

 

Relacionados ao ensino de ciências naturais, matemática e tecnologias, há muitas dissertações que

trazem proposições didáticas como as pesquisas que: produziu uma sequência didática (SD) para o

ensino de biologia; estudou o uso de jogos digitais no ensino de química; desenvolveu Unidades de Ensino

Potencialmente Significativas (UEPS) para o ensino de biologia; investigou a experimentação com

materiais alternativos na formação de professores de química; elaborou uma SD para promover a

educação estatística; abordou o uso de objetos de aprendizagem para o ensino de química; explorou o

uso de jogos matemáticos para a inclusão de alunos surdos; desenvolveu uma proposta para formação de

professores de matemática com uso de fractais; e investigou o uso de UEPS na formação de licenciandos

em Química.

 

Em outra vertente, há aquelas que investigam: a avaliação da aprendizagem no ensino de ciência por

meio de grupos interativos; as percepções sobre formação inicial e continuada de professores de ciências

e matemática; como os livros didáticos têm colaborado para o ensino de química em uma perspectiva

Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS); a percepção dos docentes quanto ao uso de mapas conceituais

para a aprendizagem de física; práticas de ensino de matemática por meio de narrativas docentes; as

implicações entre a história de vida e as expectativas de futuro nas intenções de aprendizagem

matemática.

 

Foram ainda desenvolvidos estudos transversais como pesquisas sobre letramento científico: por meio da

CTS no curso de Pedagogia; buscando perceber como os conhecimentos de ciências e matemática são

utilizados socialmente; ou, ainda, buscando sua promoção nos anos iniciais do ensino fundamental a partir

da produção de histórias infantis. Outras abordaram o uso de tecnologias de informação e comunicação:

para auxiliar o planejamento pedagógico; para o apoio pedagógico, investigando os requisitos de uma

ferramenta computacional de apoio à sala de aula invertida; e analisando o processo ensino-aprendizagem

por meio dessas ferramentas. Por fim, surgiram ainda temas como o uso do teatro científico para promover

a aprendizagem interdisciplinar dos conteúdos de ciências e tecnologias e a compreensão da atuação dos

professores nas feiras de ciências do ensino médio.

 

Vale ressaltar que muitas dessas apresentam impactos sociais diretos a partir de intervenções e/ou

proposição de propostas educacionais; muitas são pesquisas de base que auxiliam a ampliar

compreensões sobre os processos de ensino nas diversas áreas de ensino; todas apresentam algum nível

de ineditismo, apesar do caráter dissertativo, justificados pelas pesquisas do tipo Estado do Conhecimento

que os alunos desenvolvem no início do processo formativo; e suas qualidades são aferidas tanto pelas

bancas de avaliação, que possuem membros externos ao programa, e majoritariamente às IES da

associação, de universidades locais, regionais, nacionais e internacionais, quanto pelas inúmeras

publicações qualificadas vinculadas.
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Quanto à seleção dos “destaques” das dissertações do programa, para além do indicado pela Área,

quanto à aderência e representatividade, o PPG usou como critérios: a atualidade, a relevância social do

tema e as contribuições para a ampliação qualificada do conhecimento na Área; a composição das

bancas, que demonstrassem as articulações locais, regionais, nacionais e internacionais do programa; a

existência de produções qualificadas em periódicos e/ou livros; e a pluralidade das produções do ponto de

vista das temáticas e/ou referenciais teórico-metodológicos.

 

Por tudo o exposto, entendemos que as dissertações defendidas no programa, além de demonstrarem

pluralidade de temas e abordagens, são aderentes à proposta do programa, qualificadas, atuais e

relevantes social e cientificamente, contribuindo, portanto, para a ampliação qualificada do conhecimento

na Área de Ensino. 

 

Para representar a qualidade e a aderência das produções do programa envolvendo discentes e egressos

no quadriênio, o POSENSINO selecionou trabalhos que possibilitassem a percepção da pluralidade das

produções, a qualidade e, ainda, as articulações regionais, nacionais e internacionais do programa.

Abaixo, segue a amostra dos dez trabalhos indicados, com suas respectivas justificativas:

 

•ALVES, A. S. S.; SILVA, F. V. Reflexões sobre a interdisciplinaridade em livros didáticos de História: um

olhar sobre o ensino do regime ditatorial brasileiro. Revista de Ensino, Educação e Ciências Humanas, v.

20, p. 400-404, 2019.

 

Esta produção é de autoria de Alison Sullivan de Sousa Alves, à época discente do programa, com seu

orientador Francisco Vieira da Silva. O trabalho, desenvolvido e alinhado à proposta da linha Ensino de

Ciências Humanas e Sociais, trata da análise de livro didático de História, material de importância

indiscutível para a prática docente. Parte da perspectiva de que a dificuldade e/ou quase inexistência da

interdisciplinaridade na educação básica é fruto de uma lógica acadêmica pautada na tradição positivista

que compartimentou o saber em disciplinas, especializando as ciências e, com isso, fragmentando o

conhecimento, o trabalho. Ao analisar esse material didático, propõe discutir como se pode trabalhar o

ensino do regime ditatorial brasileiro a partir do prisma da interdisciplinaridade. Metodologicamente, trata-

se de um estudo descritivo-interpretativo de natureza qualitativa. No que toca especificamente ao ensino

de História, o estudo aponta que o tratamento dispensado ao regime ditatorial brasileiro poderia lançar

mão de reflexões produzidas noutros campos do saber, como os estudos da ciência política e da

sociologia. Sobre a temática do texto, convém pontuar a necessidade de examinar esse período tão

emblemático na história nacional com vistas a discutir a memória e evidenciar os traços e indícios de

autoritarismo do momento presente, os quais são percebidos em diversos espaços sociais. 

 

•DANTAS, S. G. M.; LIMA, S. de C. Online collaborative writing in English at the Federal Institute of Rio

Grande do Norte: some quantitative data on student participation in integrated secondary education.
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Revista Leia Escola, [S.l.], v. 20, n. 2, p. 27-42, ago. 2020.

 

A produção é uma coautoria entre a egressa Sabrina Guedes Miranda Dantas, e o docente permanente

Samuel Lima, da linha Ensino de línguas e Artes. Esses pesquisadores têm elucidado fenômenos

relacionados à prática de ensino de línguas na escola pública de nível médio com o objetivo de promover

uma melhor qualidade na experiência de ensinar e aprender línguas nesse contexto. Nesse sentido, a

produção em análise é resultado de uma pesquisa realizada na escola pública federal de ensino médio

integrado, pautando, especificamente, o ensino de língua inglesa nesse contexto. O trabalho apresenta

reflexões sobre o ensino da escrita em língua inglesa e contribuições para o ensino de inglês por meio do

uso de tecnologias digitais, particularmente, o Google Docs, que possibilita a escrita colaborativa online.

Embora tenha sido realizada pré-pandemia do coronavírus (COVID-19), que provocou o distanciamento

social, a produção apresenta dados importantes sobre a prática de ensino remoto, uma vez que a proposta

de ensino analisada foi realizada pela professora e seus estudantes de forma remota, com atividades

síncronas e assíncronas. Comprometida socialmente, o estudo elucida o engajamento dos pesquisadores

em promover reflexões acerca do impacto ambiental ocasionado pelo derramamento de óleo que atingiu

milhares de quilômetros da costa marítima do nordeste brasileiro em 2019: a prática de ensino analisada

encorajou os estudantes brasileiros a reportarem esse fato internacionalmente, utilizando-se da língua

inglesa como língua franca. A produção é publicada em língua inglesa com vistas a possibilitar uma maior

circulação entre professores-pesquisadores de outros países interessados pelo debate sobre a prática de

ensino de inglês como língua franca e comprometida socioculturalmente com sua realidade imediata.

 

•FORTE-FERREIRA, E. C.; NORONHA, L. A.; SOARES, J. G. A oralidade em propostas pedagógicas na

educação básica: uma análise do processo de ensino. Revista Leia Escola, v. 17, p. 53-62, 2017.

 

Essa é uma produção da professora Elaine Cristina Forte Ferreira, em colaboração com as egressas

Leiliane Aquino Noronha e Juliana Gurgel Soares, à época da publicação ainda discentes do

POSENSINO. Estando inserido na linha de pesquisa Ensino de Línguas e Artes, o objetivo do trabalho é

discutir o espaço que se tem destinado para oralidade em propostas pedagógicas desenvolvidas no

contexto da Educação Básica na rede pública do Estado do Ceará. Como corpus, foram analisados doze

projetos científicos apresentados na VIII Feira Regional de Ciências e Cultura – Ceará Científico. Os

resultados da análise dos dados apontaram que a oralidade é vista como práticas variadas de leitura, ou

seja, oralização da escrita, além de apresentarem uma supremacia da escrita em detrimento da oralidade.

Consequentemente, foi possível constatar um equívoco na maneira como as atividades são conduzidas,

uma vez que estas não levam em consideração as especificidades da língua oral. O estudo enfatiza o

quanto são essenciais o aprofundamento de reflexões nesse sentido para o ensino de línguas, pois é

fundamental preparar o aluno para a produção de gêneros textuais nas modalidades escrita e oral, de

modo que ele tenha desenvoltura nas mais diversas práticas interativas das quais participar e, para isso, a

abordagem dos gêneros orais exige o posicionamento teórico e metodológico que considere as nuances

da modalidade oral da língua, ao que o artigo possibilita aproximações.

 

Relatório de Dados Enviados do Coleta

04/10/2021 16:49:41 25



•MENEZES, M. A. G.; SILVA, L. S.; BERTINI, L. M.; ALVES, L. A. Metodologias alternativas na perspectiva

do docente de ciências da natureza e matemática. Revista Conexões - Ciência e Tecnologia, v. 14, p. 54-

65, 2020.

 

Tendo em vista a importância de analisar a visão e as práticas docentes sobre o uso de metodologias

alternativas diversas em seus processos de ensino, o trabalho analisado buscou verificar as perspectivas

dos professores das áreas de ciências da natureza e matemática sobre essas estratégias como meio de

possibilitar uma aprendizagem significativa aos estudantes no ensino básico. Trata-se de uma proposta de

trabalho realizada em diferentes realidades pedagógicas, tendo como campo de pesquisa escolas públicas

de diferentes contextos sociais e educacionais, uma localizada na Zona Urbana e outra na Zona Rural. Em

adição, a referida discussão pretende fomentar a reflexão docente sobre tais metodologias e sua

importância para efetivação da aprendizagem significativa nas diferentes realidades. O estudo alinha-se

claramente à proposta de trabalho apresentada na linha Ensino de Ciências Naturais, Matemática e

Tecnologias, por tratar dos atores responsáveis pelos processos educativos das áreas envolvidas. O

trabalho contou com a autoria de duas estudantes egressas do POSENSINO, Maria Alcilene Gomes de

Menezes Silva e Lilianne de Sousa Silva, e de dois docentes permanentes Luciana Medeiros Bertini e

Leonardo Alcântara Alves. Cabe registrar que as egressas, agora docentes do ensino básico e superior,

conduzem também os mesmos processos de reflexão sobre suas propostas didático-pedagógicas em sala

de aula, possibilitando o desenvolvimento de habilidades de pesquisa e atuação em ensino.

 

•MENDES NETO, F. M.; ALMEIDA, L. M. B. de; LOPES, E. G. de F.; PONTES, V. M. de A.; CHAGAS, J.

F. S.; ALVES, F. H. The Development and Evaluation of a Multi-Agent System for Supporting Flipped

Classroom. CREATIVE EDUCATION, v.09, p.1667 - 1679, 2018.

 

O trabalho é fruto de colaboração entre duas egressas do programa, Lucianna Marylin Batista de Almeida

e Elys Gardênia de Freitas Lopes, o professor Francisco Milton Mendes Neto que, à época, atuava como

colaborador do POSENSINO, a docente permanente Verônica Maria de Araújo Pontes e ainda os

colaboradores externos José Ferdinandy Silva Chagas e Fernando Henrique Alves. O artigo, circunscrito

na linha Ensino de Ciências Naturais, Matemática e Tecnologias, trata da aula invertida e apresenta o

processo de desenvolvimento e avaliação de um sistema multiagente para apoiar a sala de aula invertida

de acordo com as necessidades dos usuários, possibilitando consolidar atividades nessa perspectiva. O

que fundamenta a existência desse artigo é a natureza da metodologia de ensino ativa, na qual o conteúdo

é estudado antes dos alunos comparecerem às aulas. Por alterar a lógica de organização do ensino

presencial, enfatizando a participação ativa do aluno na busca do conhecimento e do trabalho em equipe

para a resolução das tarefas, oportunizando a vivência de práticas educacionais que possibilitem a

execução simultânea entre teoria e prática, uma problemática que ocorre durante a sua aplicação é a

dificuldade do professor mediador em acompanhar todo o andamento das atividades realizadas fora da

sala de aula. Assim, a proposta do sistema multiagente é dar suporte a este processo, sanando a

problemática ligada a esta metodologia tão atual e relevante ao processo de ensino. Ressalta-se que essa

é uma produção publicada no “Creative Education”, periódico internacional mantido pela Scientific
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Research Publishing (https://www.scirp.org), cujas publicações possuem acesso aberto e altos índices de

acesso e citação.

 

•MOREIRA, E. J. S.; BERTINI, L. M. Visão dos licenciandos em Química sobre o uso das Unidades de

Ensino Potencialmente Significativas. Holos (Natal), v. 8, p. 1-17, 2020.

 

Também ligada a linha de Ensino de Ciências Naturais, Matemática e Tecnologias, esta produção é uma

coautoria entre a professora de química Eliani Jordana da Silva Moreira, egressa em 2019, e a docente

permanente Luciana Medeiros Bertini. Este artigo contempla uma pesquisa desenvolvida em uma

instituição pública federal que oferta o curso de Licenciatura em Química, pautando a visão dos

licenciandos sobre as Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS). Neste trabalho,

desenvolvido com o intuito de avaliar em que o uso de UEPS poderia ser vista por estudantes concluintes

do curso de Licenciatura em Química como possibilidade para abordar conteúdos químicos, são

apresentados resultados da análise de dados produzidos em uma oficina pedagógica com estes alunos,

nos quais foram mobilizadas UEPS como estratégia de formação. As pesquisadoras buscaram refletir,

junto aos futuros docentes, sobre uma estratégia de ensino diferenciada, de modo que possibilitasse uma

aprendizagem significativa e ainda analisassem de que maneira ela foi percebida por esses graduandos.

Os resultados do estudo apontam a relevância dessa pesquisa, na medida que os estudantes confirmaram

que não tinham conhecimento dessa estratégia, e se sentiram motivados a aplicarem na sua vida

profissional.

 

•PONTES, V. M A.; SILVA, H. L. S. G. A formacao leitora no texto de Clarice Lispector. APP, Palavras -

revista em linha (Portugal), 2, 2019.

 

Esse artigo, publicado pela docente permanente Verônica Maria Araújo Pontes e pela egressa Hilma

Garcia da Silva, está ligado à linha de pesquisa Ensino de Línguas e Artes e teve como objetivo suscitar

uma discussão sobre a escola e a formação de leitores. Essa produção reflete sobre uma das autoras

mais conhecidas atualmente na área de literatura brasileira: Clarice Lispector, que teve, em 2020,

comemorado seu centenário em vários setores da literatura. A formação leitora no texto de Clarice

Lispector explora aspectos literários e também de possibilidades leitoras num contexto que pode ser

individualizado e na instituição escolar, tendo como mediador o professor. O artigo tem o intuito de

apresentar uma análise de um dos contos da autora enfocando o prazer da leitura literária. Também é

suscitado, no próprio texto, discussões em torno da escola e a formação de leitores, assim como conceitos

de leitura, leitor, literatura infantil na perspectiva de leitura como prazer. As autoras apontam a

necessidade de os docentes fazerem com que a vivência com as narrativas seja mais frequente,

possibilitando prazer e entretenimento para que o ato de ler seja um ato significativo e capaz de promover

interações com a realidade e as escolhas dos nossos estudantes. Quando consideramos a realidade de

nosso país, e em particular do Nordeste, no qual há uma grande defasagem nos processos de

alfabetização e letramento e temos, culturalmente, uma sociedade que apresenta défices nas habilidades

leitoras, ressaltamos a relevância do estudo e da produção. O texto é resultado de pesquisas e estudos
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em torno da formação leitora tendo em vista as pesquisas realizadas pela egressa durante a realização do

seu mestrado. Damos relevo ao fato de que essa também é uma produção publicada em periódico

internacional, produzida a partir de um convite feito pela editora da revista, marcando mais uma

interligação em contextos além mar para que possamos expandir as nossas pesquisas, os nossos

referenciais teóricos e a nossa contribuição sócio-educativa. O texto compõe uma das edições do

periódico “Palavras - revista em linha”, mantido pela Associação de Professores de Português (APP), de

Portugal.

 

•SOUSA, F. A.; COELHO, M. N. As metodologias ativas como estratégia para desenvolver a

interdisciplinaridade no ensino médio. Desafios: Revista Interdisciplinar da Universidade Federal do

Tocantins, v. 7, p. 42-55, 2020.

 

O artigo é uma coautoria entre o discente Francisco Antônio de Sousa e o docente permanente Marcelo

Nunes Coelho e foi desenvolvido na linha Ensino de Ciências Naturais, Matemática e Tecnologias. A

publicação tem como objetivo refletir acerca das contribuições e implicações das metodologias ativas no

desenvolvimento da interdisciplinaridade no processo de ensino e aprendizagem. Para isso, foi realizada

uma pesquisa bibliográfica que resultou em um corpus com 18 produções científicas de quatro periódicos

disponibilizados no Portal de Periódicos da CAPES e também dos anais do Simpósio Nacional de Ensino

de Ciência e Tecnologia, tendo como recorte temporal o período de 2013 a 2018. A análise foi calcada na

perspectiva da categorização por meio da análise de conteúdo. Como resultados, os autores destacam

que as metodologias ativas contribuem para criar condições que potencializam o desenvolvimento da

interdisciplinaridade, pois proporcionam situações que permitem aos discentes a vivência e busca pela

construção do conhecimento por meio do processo de diálogo, intelectualmente estruturado, entre os

mesmos e entre as áreas do saber. Os autores ainda alertam que, apesar de sua inegável importância,

práticas interdisciplinares ainda são muito incipientes e não acontecem, efetivamente, como ação

pedagógica, o que precisa ser transformado. Nesse sentido, o artigo busca apontar, de algum modo, a

necessidade de pesquisas que contribuam com essas práticas interdisciplinares. O trabalho adere à área

de concentração, primeiro, por se tratar de uma pesquisa relacionada à educação básica, especificamente,

ao ensino médio. Em seguida, por se tratar de uma pesquisa voltada para a análise de práticas

metodológicas em sala de aula, a saber, as metodologias ativas, e por propor uma avaliação do seu

potencial para o desenvolvimento da interdisciplinaridade em sala de aula. Consideramos o trabalho

relevante por ser um estudo de base, que pode subsidiar inúmeras outras pesquisas, tanto neste quanto

em outros PPG.

 

•SOUZA, F. L.; SOUZA, F. das C. S. Um (des)humano na engrenagem: ciências humanas e formação

para o trabalho. 1. ed. Natal: IFRN, 2019. 148p

 

Essa publicação é um livro autoral da egressa Francisca Leidiana de Souza e do professor permanente

Francisco das Chagas Silva Souza, ligados à linha ensino de Ciências Humanas e Sociais. A obra é fruto

da pesquisa de mestrado desenvolvida no POSENSINO, que sofreu adaptação para o formato de livro e
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foi submetida ao Edital Nº 02/2019-PROPI/IFRN, cuja finalidade era selecionar livros a serem publicados

pela Editora IFRN, e obteve parecer favorável de consultores ad hoc. No livro, os autores discutem acerca

do ensino de ciências humanas no Ensino Médio Integrado (EMI) do Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Norte, com o objetivo de analisar como as disciplinas de

Ciências Humanas estão apresentadas nos PPC do IFRN e nas Propostas de Trabalho das Disciplinas

nos Cursos Técnicos de Nível Médio Integrado Regular e na modalidade EJA (PTDEM), considerando a

relação desses documentos com o currículo integrado presente no PPP dessa instituição. Dentre os

resultados alcançados, os autores inferiram que a comissão de elaboração dos planos dos cursos

analisados, assim como das PTDEM das disciplinas, seguiu uma espécie de modelo para a escrita das

propostas. Quanto ao posicionamento dos cursos pesquisados sobre as disciplinas de Ciências Humanas,

foi verificado que não há uma maior consideração sobre os saberes advindos dessa área, tendo em vista

que os objetivos, em sua maioria, estão centrados na formação profissional, sem haver uma maior

interação entre a formação técnica e a formação geral/humana. Contudo, as propostas das disciplinas

para os cursos centraram os objetivos na formação humanística, sem haver, muitas vezes, a correlação

com os objetivos para a formação técnica. Os autores suscitam que é necessário haver uma reformulação

nas propostas expressas nos documentos, para promover um maior diálogo entre disciplinas e cursos,

pois tais desacordos poderão limitar o desenvolvimento de uma formação integral e interdisciplinar, tão

pretendida pelo IFRN. Por sua natureza, pela atualidade e relevância do tema e pelos resultados que

apresenta, compreendemos que a apresentação da obra, por si, justifica sua aderência ao programa e

relevância à Área de Ensino.

 

•TAMANINI, P. A.; COSTA, J. D. As histórias em quadrinhos (HQs) e o ensino de História: Canudos entre

textos e Imagens. Revista HISTEDBR On-line, v. 20, p. 1-25, 2020.

 

O texto de autoria de Paulo Augusto Tamanini, professor permanente do POSENSINO, e do egresso

Jonathan Diogenes Costa, trata das novas formas de efetivação de ensino de História, utilizando-se dos

artefatos imagéticos, sobremaneira das Histórias em Quadrinhos. Partindo das problematizações acerca

do uso das mais diversas fontes, o que suscitou o levantamento de novos olhares sobre o campo da

pesquisa historiográfica, compreende-se que, dentre o universo da cultura visual que se desponta, as

Histórias em Quadrinhos (HQs) representam uma fonte engenhosa para a tessitura da história e,

sobremaneira, seu ensino. Para exemplificar, o artigo analisa a representação imagética das HQs sobre a

Guerra de Canudos, fato historiográfico abordado nos currículos da disciplina de História e em uma

perspectiva interdisciplinar, a partir dos livros didáticos de História utilizados nas escolas públicas de

Mossoró/RN. Justifica-se que o artigo atenda à aderência de identidade do Programa, estando articulado à

área de concentração e uma de suas linhas de pesquisa, por refletir acerca de uma das disciplinas das

Ciências Humanas (História), abrindo-se aos olhares e às reflexões teóricas de outras, em uma

abordagem contributiva, cooperativa e dialógica, a partir do contexto do ensino na escola pública. Vale

ressaltar que o artigo é um dos produtos resultantes da pesquisa de mestrado de Jonathan Diógenes

Costa, já egresso do programa à época de sua publicação.
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Pelos trabalhos expostos, acreditamos que é possível advogar pela qualidade dos trabalhos, bem como a

aderência ao programa, os quais reforçam nossa identidade de atuar no Ensino na Escola Pública, nas

linhas de Ensino das Ciências Humanas e Sociais, Ensino de Línguas e Artes e Ensino de Ciências

Naturais, Matemática e Tecnologias, buscando impactar o ensino da região nordeste, de modo geral, e do

semiárido brasileiro, em particular. 

 

Como anteriormente apontado, o POSENSINO iniciou suas atividades em 2016 e teve sua primeira defesa

em 2017. Até o fim de 2020 o programa contabilizou 90 defesas, tendo, portanto, até o fim da quadrienal,

esse número total de egressos.

 

Como já descrito no tópico 1.4, sobre autoavaliação, o programa vem, desde o fim de 2019, buscando

elaborar e aprimorar seu processo de acompanhamento de egressos. Até então, esse acompanhamento

era feito direto pelos docentes e seus grupos de pesquisa que, em muitos casos, mantém os contatos com

os egressos, tornando-se, muitos deles, pesquisadores dos grupos, atuando também como membros de

bancas de defesa de TCC em níveis de graduação e especialização, projetos de pesquisa e extensão etc.;

em outra vertente a integração com os egressos dava-se por meio dos eventos mantidos pelo

POSENSINO, como o Seminário Nacional de Ensino Médio (SENACEM) e o Encontro Nacional de Ensino

Interdisciplinar (ENACEI), nos quais atuavam na organização, apresentavam trabalhos, ministravam

minicursos, coordenavam Grupos de Trabalho, entre outras ações.

 

Em 2020, como forma de tornar esse acompanhamento por parte do programa mais sistemático, foi criado

um primeiro formulário para realizar um levantamento inicial sobre os egressos do programa e,

posteriormente, o evento já apresentado “Encontro de discentes e egressos”.

 

A partir do evento, um novo formulário mais amplo e completo foi produzido, incorporando as sugestões

dos discentes e egressos, e posteriormente aplicado. O formulário, identificado apenas para garantir a

segurança dos dados, traz as seguintes seções: 1) Caracterização pessoal, quando é perguntado sobre

faixa etária, sexo, estado civil, autodeclaração étnico-racial, existência de dependentes, cidade/estado,

forma de acesso ao programa (se por reserva de vagas ou não), se desenvolveu patologia diagnosticada

no período do mestrado, instituição na qual cursou ensino superior, qual a formação inicial, ano de

conclusão do mestrado, atividade profissional que executa, tipo de atividade profissional e impacto que o

programa promoveu na carreira e processo formativo; 2) Do Programa, pede-se para avaliar o

atendimento das secretarias, das coordenações, a divulgação dos eventos/atividades que podem

continuar favorecendo a formação dos egressos, o site do programa, o incentivo à produção científica, as

relações interpessoais e a infraestrutura do mestrado; 3) Dos aspectos didáticos pedagógicos, solicita-se a

avaliação da adequação das disciplinas à proposta do curso, a contribuição para a realização das

pesquisas, a adequação da carga horária e a acessibilidade quando necessário, além de solicitar a

avaliação dos docentes tanto com relação às práticas nos componentes curriculares, quanto relacionado

às orientações; 4) Avaliação de si, possibilita-os avaliarem-se como egressos do PPG, perguntando sobre
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vínculo com grupos de pesquisa, eventos que já participaram, quantidade e tipos de produções

bibl iográf icas publ icadas durante e após a conclusão do mestrado, part ic ipação em

organização/colaboração/avaliação em eventos e os tipos de vínculos que mantém e/ou desejariam

manter com o programa.

 

Nessa segunda oportunidade de aplicação do questionário, participaram do preenchimento desse

formulário de acompanhamento/autoavaliação 57 egressos, o que representa uma taxa de retorno de

aproximadamente 63% do número total. Como temos uma taxa representativa dos egressos, considerando

uma taxa de confiabilidade de 90% na consulta, podemos considerar que os dados que serão

apresentados correspondem ao quadro geral, com uma margem de erro de aproximadamente 6,6%. Para

efeito deste relatório, devido às limitações de espaço e diante do que é solicitado conhecer,

apresentaremos as análises dos resultados de apenas alguns desses dados, discutindo-os.

 

Nossos egressos possuem majoritariamente de 25 a 40 anos, representando cerca de 79% do total, sendo

em maior parte do sexo feminino, 52%. Aproximadamente 53% autodeclara ser negro ou pardo e os

demais brancos (45%) ou amarelos (2%).

 

Sobre residência, atualmente aproximadamente 38% vivem na cidade de Mossoró/RN; 32% estão em

outras cidades do interior do RN, tais como Antônio Martins, Areia Branca, Assú, Baraúna, Caraúbas,

Francisco Dantas, Macau e Parazinho; e os outros 30% dos egressos residem no estado do Ceará, em

cidades como Sobral, Russas, Quixeramobim, Palhano, Morada Nova, Massapê, Limoeiro do Norte,

Jaguaruana, Icapuí, Aracati e Fortaleza.

 

Com relação às atividades laborais, cerca de 91% dos titulados estão atuando profissionalmente, sendo

que, dentre estes, 96% atuam no ensino. Dentre os que atuam na área, 76% estão na educação básica,

16% na Educação Profissional e Tecnológica e 20% no Ensino Superior, não sendo categorias

excludentes entre si, posto que um mesmo egresso pode atuar em mais de um desses níveis de

educação. Ainda dentre os que atuam na área, 84% ocupam a função de docência, mas não

exclusivamente, e os demais assumem outras funções como gestor, supervisor pedagógico, coordenador,

dentre outras.

 

Quanto aos impactos que o programa provocou na vida dos egressos, destacamos que cerca de 21% de

nossos egressos foram aprovados em cursos de doutorados, ressaltando que o POSENSINO ainda não

oferta esse nível de formação. Além disso, 54% teve ascensão funcional com remuneração, 56%

continuam desenvolvendo pesquisas, 49% estão vinculados aos grupos de pesquisa do programa, 45%

realizaram/realizam formações/palestras sobre temas relacionados ao ensino e 29% participaram da

organização de eventos científicos após sair do mestrado. Obtiveram aprovações em seleções: 18% em

concurso público para a educação básica e 7% em concursos públicos para atuar na rede EPT ou no

Ensino Superior, além desses, 40% foram aprovados para atuar na educação básica ou no Ensino

Superior em processos simplificados. Vale registrar, quanto a esse aspecto, a escassa oferta de concursos
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na esfera pública na região ao longo do quadriênio. Ainda, vale registrar que o impacto se mostra também

em atividades como orientações de TCC de graduação (14%), de especialização (5%), desenvolvimento

de atividades de extensão (21%), coordenação de projetos (9%), ascensão profissional ocupando outros

cargos (3%), entre outros.

 

Quanto à produção intelectual, após concluir o mestrado 62% publicaram no mínimo um artigo em

periódicos, 49% publicaram um ou mais capítulos de livros, 44% dos titulados publicaram pelo menos um

trabalho em anais de eventos e 9% publicaram pelo menos um livro.

 

Sobre a avaliação que fazem do programa, 95% dos egressos concordam, parcial ou plenamente, que o

programa impacta positivamente a região e 96% que impactou positivamente em suas vidas. E sobre as

relações que estabelecem ou desejam estabelecer com o POSENSINO, 96% mostrou-se interessado em

participar de mais atividades promovidas pelo programa, estando 91% disponíveis para colaborar mais

com as ações do PPG.

 

Os dados levantados com os egressos, e aqui brevemente apresentados, são muito animadores, por

mostrar que o programa efetivamente impacta positivamente a vida dos sujeitos, a região e a produção de

conhecimento científico. Além disso, foi importante ao programa aferir o interesse e disponibilidade de

seus titulados em se envolver mais com o programa.

 

Tendo isso em vista, e a partir das próprias sugestões dos egressos, foram traçadas ações em nosso

Planejamento Estratégico com vistas a possibilitar uma maior interação com os egressos, permitindo a

vivência de outros processos formativos com eles e com os discentes.

 

No que tange especificamente ao acompanhamento de egressos, nosso Planejamento Estratégico prevê

como metas: aplicar anualmente o formulário de acompanhamento de egressos; criar e manter ação

usando as mídias sociais do programa com participação deles; envolvê-los em outras comissões oficiais

criadas no programa; manter anualmente o “Encontro de Discentes e Egressos”; criar e manter um

“Seminário de integração”, como parte da “Atividade inaugural”, para os egressos dialogarem com os

mestrandos sobre o curso; manter e ampliar a produção em periódicos qualificados envolvendo os

titulados; e realizar bianualmente a “Conferência Interna”, na qual prevê-se a participação efetiva dos

egressos. Para além, claro, das atividades que já são correntes, como a manutenção dos vínculos com os

grupos de pesquisa, ações, projetos e o envolvimento desses em eventos como o ENACEI, o SENACEM e

outros que possam vir a ser organizados pelo POSENSINO.

 

Por tudo o antevisto, o programa tem conseguido, em grande medida e ainda em processo de

fortalecimento, acompanhar o destino, a atuação e os impactos da formação ofertada na profissionalização

dos egressos. Ainda, já iniciamos a promoção de atividades que envolvem e integram os egressos ao

PPG, além de serem traçadas outras várias ações para que esses processos se intensifiquem, induzindo a

criação de uma cultura acadêmica na qual a comunidade acadêmica do POSENSINO perceba o egresso,
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bem como este sinta-se, como parte importante do programa, estando também engajado nos processos

formativos ainda em curso.

 

Apesar de estarmos finalizando ainda o primeiro ciclo completo no qual o programa passará por uma

avaliação externa, advogamos que temos alcançado um fortalecimento e amadurecimento que se espelha

nos dados produzidos com nossos egressos. 

 

Com os credenciamentos realizados ainda no ano de 2017, o programa iniciou o quadriênio com um

quadro de 19 docentes permanentes, no ano de 2019 foram credenciados outros 05 docentes e no ano de

2020 mais 01 docente. Entretanto, como já registrado e justificado, dois docentes permanentes foram

descredenciados no início do quadriênio, atuando um deles apenas no ano de 2017 e o outro no biênio

2017-2018. Assim, dos 23 DP do quadro atual, para efeito de consideração das produções e destaques,

somaremos os 2 docentes hoje desvinculados, considerando o seguinte tempo de atuação: 17 atuaram no

programa durante os quatro anos do quadriênio 2017-2020, 06 atuaram durante dois anos e 02 atuaram

apenas um ano.

 

O corpo docente do POSENSINO é bastante produtivo. Em termos quantitativos, no quadriênio o

programa produziu, considerando a produção total dos DP, mais de 325 artigos em periódicos

qualificados, pelo menos 16 livros autorais e mais de 280 capítulos de livros, totalizando mais de 620

produtos, desconsiderando-se aqui trabalhos publicados em anais de eventos, organizações de livros,

produtos educacionais, entre outras produções.

 

Para efeito da análise qualitativa, o POSENSINO apresenta em seus destaques das produções docentes

um total de 82 produtos, considerando o quantitativo docente e a proporcionalidade do tempo de atuação

no programa. Portanto, todos os docentes apresentam o quantitativo mínimo de produções exigido pela

Área de Ensino.

 

Do total de produções destacadas, 73 são artigos completos publicados em periódicos qualificados e os

outros 9 são capítulos de livros, cerca de 11% do total. Vale registrar que o programa considerou

importante os destaques desses capítulos por serem partes de obras relevantes, resultantes de

articulações regionais, nacionais e/ou internacionais, por aderirem à proposta do programa e às linhas, e

por contribuírem com a produção científica qualificada na Área de Ensino, quer seja pelas temáticas quer

pelas proposições teórico-metodológicas.

 

No tocante às produções serem frutos de articulações e colaborações internas do programa, envolvendo,

portanto, mais de um docente e/ou discentes e egressos, 36 dos destaques docentes têm como

colaboradores discentes e/ou egressos, representando aproximadamente 44% dos destaques, e 14 deles

contam com mais de um docente do programa, cerca de 17%. Registre-se que, mesmo com as indicações
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colaborativas, não há repetições no conjunto dos destaques.

 

Destacamos aqui, em linhas gerais, que 10 desses destaques docentes, representando 12% do total,

possuem algum tipo de inserção internacional, seja por ser uma produção com coautores estrangeiros,

como é o caso de 04 dessas produções, seja por ser uma produção publicada por importantes periódicos

e/ou editoras internacionais, outras 04 produções, ou ainda por compor obra fruto de articulações

nacionais e internacionais, com circulação internacional e presença de autores estrangeiros, as outras 02

obras destacadas.

 

Em um exercício analítico qualitativo dos destaques, em termos gerais, agrupamos os trabalhos em três

grandes categorias buscando classificar as produções: (i) aqueles que abordam temas ligados ao ensino

na educação básica, agrupando 44 trabalhos; (ii) os que apresentam temas relacionando o ensino à

formação docente, contando com 13 trabalhos; e (iii) os estudos de base teóricos-metodológicos para

subsidiar pesquisas no campo do ensino, com 25 trabalhos.

 

No primeiro grupo de trabalhos, contabilizamos o maior número de produções destacadas pelos DP do

PPG, representando 54% dessas. Esses trabalhos poderiam ser subdivididos ainda entre aqueles que

apresentam ou discutem proposições didáticas e os que apresentam análises sobre o contexto ou práticas

de ensino nas diferentes áreas do conhecimento.

 

As produções que tratam de proposições didáticas abordam temáticas relacionadas a: uso de olimpíadas,

tecnologias digitais, imagens e Web Currículo para o ensino de história; uma abordagem conceitual para o

ensino de geografia e o exercício da cidadania; o uso do RPG no ensino de ciência e geografia;

identificação de Fake News no ensino de língua portuguesa; o uso do Whatsapp e Fake News no ensino

de língua inglesa; o uso de tecnologias digitais para o ensino de língua portuguesa para surdos; o uso de

memes para o letramento crítico; criação de uma unidade didática para abordar um determinado

ecossistema; o ensino de um conteúdo específico de física; motivação discente para a aprendizagem da

física no uso da CTS, e no uso de jogos para aprender música; o ensino interdisciplinar por meio do uso

do teatro científico, do gênero debate ou por meio da escrita de resenhas.

 

Relacionados às análises dos contextos e práticas de ensino, são publicações que abordam: o ensino de

direitos humanos; diversidade cultural e relações étnico-raciais; o ensino das religiões afro-brasileiras; o

letramento digital; a sobreposição de vozes durantes os turnos conversacionais; ensino de português para

fins específicos e no uso das TIC; densidade lexical na escrita de textos escolares; narrativas escolares;

práticas de professores de inglês; visão de professores sobre o uso de jogos no ensino de química e sobre

metodologias alternativas; narrativas de docentes surdos e de docentes que atuam em classes

hospitalares; opinião dos estudantes sobre o ensino de química; visita técnica na formação do Técnicos

em Química; desafios da prática docente no ensino de matemática; comparações entre usos de

abordagens ativas no ensino de física; história de práticas, dos saberes profissionais e expertises de

docentes e dirigentes no ensino de matemática; e análises dos livros didáticos que são adotados nos

Relatório de Dados Enviados do Coleta

04/10/2021 16:49:41 34



ensinos de história, inglês, química e ciências.

 

Quanto à categoria que trata das questões de ensino no contexto da formação e prática docente,

representa 16% da produção do programa. Nessa, há trabalhos que tratam do ensino no nível superior,

abordando sobre representações de gênero, leitor literário, formação de professores de música para a

educação profissional, o uso de UEPS, a geometria em atividades investigativas e o estágio

supervisionado.

 

Além desses, se enquadram nessa categoria aquelas publicações que abordam o contexto de formação

de docentes que atuam no ensino de áreas específicas. Esses trabalhos tratam sobre: a inserção

profissional de professores de música; a formação de professores para a educação profissional; percursos

formativos de engenheiros que atuam no ensino profissional e técnico; formação de professores de

matemática; formação de professores por área do conhecimento para atuar na educação do campo; e o

contexto da formação de professores de língua portuguesa.

 

Na última categoria, contabilizando 30% da produção destacada, estão os trabalhos desenvolvidos no

programa que constituem balizas para as pesquisas em ensino. Estão nessa categoria os trabalhos que

realizam revisões sistemáticas de literatura, aqueles que discutem referenciais teórico-metodológicos e os

que analisam diferentes aspectos contextuais para oferecer subsídios ao ensino nos diferentes campos do

conhecimento.

 

No que tange às revisões sistemáticas de literatura, muitos desses trabalhos são resultantes das

pesquisas do tipo estado da arte/conhecimento que os alunos realizam ao ingressar no programa,

possibilitando-os perceber o contexto científico de produção do conhecimento sobre as temáticas que

propõem investigar, auxiliando-os ainda a redimensionar e/ou justificar suas proposições. Assim, esses

destaques tratam das produções de conhecimento sobre: o PROEJA; a cultura digital; a formação docente

em geografia; o uso de tecnologias móveis; o ensino de sintaxe; a formação de professores no enfoque

CTS; formação humana integral; robótica educacional; ensino de programação; e ensino religioso e

diversidade cultural.

 

Como parte responsável pelo desenvolvimento de estudos avançados, espera-se dos programas de pós-

graduação, notadamente dos acadêmicos, que esses possam contribuir com produções e discussões que

possibilitem o avanço teórico-metodológico do conhecimento científico. Nesse sentido, os docentes do

programa destacaram produções que discutem: os desafios epistemológicos da pesquisa (auto)biográfica

com crianças e a necessidade de uma escuta sensível desse público; a educação à distância; as práticas

de pesquisa e escrita científicas e as possibilidades de articulações com a literatura; as possibilidades de

articulações de diferentes abordagens teóricas por meio de uma metodologia de pesquisa; as

metodologias ativas como estratégia para desenvolver a interdisciplinaridade; um sistema multiagente para

dar suporte à sala de aula invertida; gênero e transexualidade na educação; e gêneros digitais e

alfabetização.
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Por fim, há entre os destaques, alguns textos que analisam diferentes aspectos contextuais favorecendo

observar suas implicações no ensino. Vale destacar que esses trabalhos são basilares e têm

fundamentado as pesquisas que desenvolvemos no POSENSINO. Estão nesse grupo, as produções que

abordam: classificação do meme como gênero; traços da oralidade em gêneros discursivos; o projeto

“Professor Diretor de Turma”; as implicações do contexto neoliberal na formação de professores; os

discursos sobre as ciências humanas no governo Bolsonaro; análise de dicas de escrita; e as ciências

sociais no contexto da pandemia.

 

Como todas essas produções consideram e/ou são desenvolvidas no contexto da escola pública, além de

estarem inseridas nos ensinos dos diferentes campos do conhecimento das ciências humanas e sociais,

das línguas e artes, e das ciências naturais, matemática e tecnologias, e/ou perpassarem esses campos

de modo interdisciplinar, advogamos que a produção destacada dos docentes do POSENSINO é aderente

à área e às linhas de pesquisa do programa, sendo, por sua vez, coerente com a identidade existente no

programa, demonstrada pela produção dialógica e colaborativa entre colegas e com seus discentes e

egressos, cuja presença é expressiva. 

 

Como relatado anteriormente, nosso corpo de DP é, atualmente, composto por 23 professores, dos quais

há um núcleo de 14 DP (60,9%) que atua exclusivamente no POSENSINO. Todos os DP, no entanto, têm

uma boa atuação no tripé ensino-pesquisa-extensão.

 

No que tange ao ensino, em particular às disciplinas no POSENSINO, ao longo do quadriênio 21 dos DP

ministraram duas ou mais disciplinas, totalizando cerca de 91,3% do corpo dos DP. Não estamos

considerando as disciplinas Estudos Orientados I e II, que foram substituídas na atualização curricular, as

quais todos os docentes ministraram repetidas vezes.

 

No campo do ensino da graduação, os professores atuam nos cursos de licenciaturas em Pedagogia,

Letras (Português, Inglês e Libras), Filosofia, Ciências Sociais, Geografia, Química, Matemática, Música,

Educação do Campo, no curso de bacharelado em Comunicação Social e no curso de Tecnologia em

Gestão Ambiental. Alguns poucos professores que não ministram disciplinas na graduação atuam no

ensino médio e/ou em cursos de especialização ofertados pelo IFRN.

 

Além de ministrar disciplinas, muitos dos docentes orientam estágios supervisionados na graduação e/ou

na EPT e quase todos já acompanharam estágios de docência no Ensino Superior. Além disso, a maioria

dos docentes orienta Trabalhos de Conclusão de Curso na graduação e em especializações.

 

No tocante aos processos formativos mais diretamente relacionados a programas e projetos,

sistematizamos as informações referentes ao PET, ao PIBID e RP; em seguida, apresentamos os dados
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relacionados às ações na iniciação científica e tecnológica; e, por fim, à extensão.

 

O prof. Rommel Lima, que atuou até o início de 2019 neste PPG, é coordenador do PET do curso de

Ciência da Computação da UERN, contribuindo com a tríade ensino/pesquisa/extensão de forma mais

sistematizada na graduação.

 

O prof. Jean Mac Cole Santos e a Profa. Eliane Silva são tutores dos PET dos cursos de Pedagogia e

Ciências Sociais da UERN, respectivamente, articulando o tripé na tutoria de 12 graduandos, cada.

 

A profa. Luciana Bertini e o prof. Leonardo Alcântara coordenaram, entre 2018 e 2020, os subprojetos de

Química do PIBID e RP do IFRN, articulando ações diversas entre as escolas públicas e a universidade,

contribuindo para a formação docente dos licenciandos e para a formação continuada dos professores da

rede pública. No total, os subprojetos do campus contaram com 48 estudantes bolsistas, 12 voluntários e 6

professores da rede estadual de ensino. No ano de 2020, os professores iniciaram uma nova edição do

projeto.

 

No mesmo período, o prof. Francisco Vieira foi o coordenador de área do subprojeto de Letras/Inglês do

PIBID/UFERSA, atuando junto a um grupo de 30 estudantes e 3 professoras da rede estadual de ensino

dos municípios de Caraúbas e Apodi.

 

O prof. Marcelo Morais foi coordenador de área, também de 2018 e 2020, do subprojeto de Pedagogia do

PIBID/UERN, contando também com 30 estudantes e 3 professoras da rede estadual de ensino, sendo,

uma dessas, mestranda do POSENSINO, mostrando uma articulação direta do PPG com a graduação.

Ainda em 2020, iniciou a nova edição do programa, na qual o professor coordena o subprojeto

Alfabetização do PIBID/UERN, edição que envolve 20 estudantes e 2 professoras da rede pública de

ensino.

 

Nessa nova edição dos programas, os professores Elaine Ferreira e Vicente Neto são os coordenadores

de área do subprojeto de Língua Portuguesa do PIBID/UFERSA, também com o envolvimento de 20

alunos e 2 professores da educação básica; a profa. Josélia Araújo é a coordenadora de área do

subprojeto de Geografia do PIBID/UERN; e o prof. Emerson Medeiros é coordenador do subprojeto

Educação do Campo da RP/UFERSA.

 

Quanto à Iniciação Científica e à Iniciação Tecnológica, os docentes do POSENSINO têm atuado por meio

do PIBIC e PIBIT. Ao longo do período da quadrienal, de 2017 a 2020, todos os docentes orientaram

projetos, quer de IC quer de IT. No ano de 2017 foram contabilizados 13 alunos bolsistas da graduação

vinculados diretamente ao POSENSINO; no ano de 2018 foram também 17 alunos vinculados à IC e 4

bolsistas de IT; no ano de 2019 o programa contabilizou 39 alunos da graduação envolvidos na Iniciação

Científica e outros 3 na Iniciação Tecnológica, ou seja, um universo de 42 alunos; já em 2020, foram 43

alunos de IC da graduação diretamente envolvidos com as atividades de pesquisa do PPG. O
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financiamento dessas pesquisas é tanto realizado pelo CNPq quanto pelas IES da associação.

 

Com relação aos projetos de extensão, o prof. Jean Mac Cole Santos vem desenvolvendo há anos o

projeto “Estudos sobre Indisciplina e Violência na Escola” (EIVE), com a participação de alunos de

diferentes cursos, no âmbito do qual tem-se anualmente um bolsista pelo Programa Institucional de Bolsas

de Extensão (PIBEX) da UERN.

 

A profa. Simone Rocha coordena o projeto “Cine Ufersa Letras: ciência, arte e cultura”, com a participação

de alunos dos cursos de Letras-Libras e Letras-Inglês da UFERSA. Em 2019, a professora iniciou o projeto

"Educação também é saúde", no qual conta com o envolvimento direto de estudantes da graduação e do

mestrado, desenvolvido no Hospital Regional de Caraúbas, proporcionando ações visando o processo de

ensino.

 

O prof. Mário Martins esteve envolvido no ano de 2018 na realização da I e II Semanas de Letras do

campus Caraúbas, e no ano de 2019 criou o Centro de Línguas do Semiárido (CELIS) que vem

constituindo-se num espaço de referência de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras.

 

A profa. Márcia Assis coordenou, entre 2018 e 2019, o projeto de extensão “Materiais didáticos para o

ensino da matemática”, que visava formar professores para o uso e criação de materiais didáticos para o

ensino, envolvendo alunos da graduação e da pós-graduação.

 

O prof. Marcelo Morais desenvolve, desde o ano de 2019, o projeto de extensão “Mathmatikós: grupo

colaborativo em educação matemática”, no qual há a presença de alunos dos cursos de Pedagogia e

Matemática, egressos, mestrandos e professores da rede básica. O projeto também conta com

financiamento PIBEX/UERN.

 

A profa. Verônica Pontes participa de dois projetos de extensão: "Degustação Literária" e "Quarta

Cinematográfica", nos quais estão envolvidos alunos de diferentes cursos, além de discentes e egressos

do POSENSINO, com ações abertas à comunidade e em interação com o IFRN/Mossoró e

IFRN/Ipanguaçu.

 

O prof. Jucieude Evangelista coordenou o projeto “Ciência na Escola”, ao qual a profa. Josélia Araújo

também esteve vinculada, no qual contavam com a presença de alunos da graduação e da pós-graduação

realizando atividades voltadas ao desenvolvimento de pesquisa científica na Escola Pública.

 

Além desse projeto, a profa. Josélia coordena os projetos de extensão “Produção e tessituras do

conhecimento entre a universidade e a escola” e “Leitura coordenada de autores e conceitos na educação

geográfica”, os quais tratam de temáticas da Educação Geográfica e impulsionam a formação e atuação

dos discentes do curso de Licenciatura em Geografia.
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O prof. Emerson Medeiros participou de uma ação de extensão, no ano de 2020, que produziu a cartilha

“Combate às práticas de racismo em tempos de pandemia” de livre acesso.

 

O prof. Marcelo Nunes mantém há anos projetos de extensão realizando Olimpíadas de Física em

Mossoró e no Oeste Potiguar, sendo o coordenador local dessas.

 

Os professores Guilherme Carvalho e Eliane Silva desenvolvem, sob a coordenação do primeiro, o projeto

“Diversidade Cultural e Educação”, que se propõe à produção e a difusão de conteúdos didáticos sobre a

diversidade cultural com o uso de tecnologias digitais, incluindo as temáticas de gênero e relações étnico-

raciais na educação.

 

O prof. Ananias Silva coordena, junto ao prof. Francisco Vieira, o projeto intitulado “Formação de

professores de língua portuguesa: dispositivos teóricos e aplicações”, que visa contribuir com professores

de língua portuguesa de escolas públicas.

 

Assim, é possível apontar que o POSENSINO, ao longo do quadriênio, contou com 3 docentes tutores de

diferentes PET, 7 ligados ao PIBID e 3 ao RP. Ainda, registramos 23 docentes desenvolvendo atividades

no PIBIC, 1 no PIBIT, e 14 na extensão universitária. Esses números possibilitam perceber que, para além

da abrangência e diversidade de ações, há também neste PPG um quantitativo representativo dos

docentes desenvolvendo atividades no tripé ensino/pesquisa/extensão. Como será melhor apontado e

discutido adiante, parte dos docentes do POSENSINO atua mais diretamente com o Ensino Médio

Integrado e, por isso, não apresentam tantas articulações com a graduação. Contudo, denota outro campo

de articulações e geração de impacto: a Educação Básica, o que poderemos perceber também a partir do

envolvimento de alunos em projetos de extensão e de pesquisa, inclusive com alguns bolsistas do

PIBIC/Ensino Médio (EM), que, somente em 2020, contabilizou 25 alunos de IC-EM vinculados às

pesquisas do POSENSINO.

 

Cabe registrar que há pelo menos um macroprojeto de pesquisa e desenvolvimento no programa que

envolve todos os DP: “O ensino e o semiárido brasileiro: consolidar a pós-graduação para desenvolver a

região” (aprovado no Edital nº 03/2020 - FAPERN), o qual visa, entre outras ações, realizar pesquisas com

ênfase nos processos de ensino e aprendizagem em uma perspectiva interdisciplinar, elaborando

compreensões acerca de saberes científicos, aquisição e desenvolvimento da linguagem e experiências

sociais, considerando a construção dos saberes e as noções de humano, cultura e diversidade, vinculando

a relação entre a produção desses conhecimentos e as possibilidades de intervenção na realidade.

 

Deste modo, inferimos, por fim, que o POSENSINO tem mantido uma forte aproximação com a graduação

nas três IES, ao mesmo tempo que reforça sua presença na escola pública e na comunidade em geral,

propiciando o diálogo necessário para contribuir com a formação inicial dos discentes e subsidiar as

análises da formação de nossos mestres. 
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O POSENSINO tem como área de concentração o Ensino na Escola Pública e, portanto, as pesquisas

envolvem o processo ensino-aprendizagem, nos diferentes níveis, focados diretamente na melhoria da

qualidade de ensino. O destino de muitos dos egressos desse PPG é a escola pública, aumentando nossa

inserção social ali. Além disso, cabe considerar que grande parte dos atuais alunos matriculados no

POSENSINO já são professores da rede básica, possibilitando as constantes trocas de saberes e a

dinâmica – teórica e prática – da reflexão-ação-reflexão.

 

Ressaltamos que as produções bibliográficas do POSENSINO, por serem propositivas, contextuais ou do

tipo estudo de base, como visto no item 2.4, contribuem para (1) o conhecimento sobre a realidade do

ensino na região, o que é basilar para proposições de ações e/ou políticas públicas com vistas à solução

de problemas e melhoria da qualidade do ensino ofertado, (2) apresentação e implementação de

propostas que favoreçam os processos de ensino-aprendizagem e, ainda, (3) dão subsídios para o

desenvolvimento de estudos sobre o ensino, possibilitando pensar esse processo, quer seja nessa ou em

outras regiões. Dessa forma, entendemos que as produções do POSENSINO são muito relevantes tanto

para a área quanto para o contexto local/regional, posto que pode trazer impactos para a produção de

conhecimento e para a sociedade.

 

Cabe ressaltar, mais uma vez, que parte inicial dos trabalhos que os alunos desenvolvem no mestrado,

sendo atividade avaliativa de uma das disciplinas obrigatórias, é realizar um estudo do tipo Estado do

Conhecimento, para que possa situar-se sobre a produção de conhecimento a respeito do tema e objeto

de estudo de seu interesse. Desse modo, todas as pesquisas buscam, em algum grau e de algum modo,

trazer certo ineditismo, o que é justificado por esses estudos, posto que os alunos podem perceber as

lacunas existentes sobre o tema que desejam investigar. Assim, compreendemos que todos os estudos

realizados trazem certa inovação ao campo de conhecimento e/ou aos contextos locais/regionais.

 

Essas produções, como já apresentado, possuem uma abrangência notadamente local, regional e

nacional, com alguma inserção internacional. Isso dá-se e justifica-se também, e principalmente, pelos

objetivos e natureza do programa que visa impactar local e regionalmente a formação e atuação docente e

os processos de ensino-aprendizagem, com isso, temos que parte significativa das ações e produções

concentram-se nos contextos local, regional e nacional, não descuidando, todavia, do aspecto de

internacionalização, o que será melhor abordado no item 3.3 deste relatório.

 

Quanto às parcerias estabelecidas que impulsionam as possibilidades formativas e os processos de

produção intelectual, o PPG tem parceria formalizada com o IFRN, com a previsão de ofertas de vagas

para os seus servidores, com o objetivo de capacitá-los em nível de mestrado, contribuindo para a

elevação do nível dos processos de ensino da IES.
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Além dessa parceria, o programa tem estabelecidos convênios com as Universidades de Évora e do

Minho, oficializados por meio da UERN e IFRN, respectivamente, o que possibilitou realizações de

estágios de pós-doutoramentos de alguns de nossos docentes e, a partir dos quais, têm surgido

produções intelectuais em periódicos, participações em bancas de defesa de dissertações, projetos

multilaterais e organizações de outras atividades, como eventos, palestras, entre outros.

 

O POSENSINO tem estabelecido parcerias com diversos grupos de pesquisas e PPG da UFRN, UFAL,

UECE, UFC e UERJ, além daqueles ligados às três IES da associação, e ainda com a Secretaria do

Estado da Educação do RN (SEEC/RN), para a promoção dos eventos Seminário Nacional do Ensino

Médio (SENACEM) e o Encontro Nacional de Ensino e Interdisciplinaridade (ENACEI), os quais têm

notoriedade no cenário nacional. Esses eventos têm anualmente recebido financiamentos de órgãos como

a CAPES e o CNPq, e possibilitado a inserção do POSENSINO na escola pública, por possuírem

atividades voltadas para a formação continuada dos professores como, por exemplos, minicursos,

palestras e mesas de debate.

 

Outras importantes parcerias que foram estabelecidas nesse quadriênio possibilitaram a mobilidade

docente em ofertas de disciplinas tanto no POSENSINO como em outros PPG. No ano de 2018, em um

esforço conjunto entre o POSENSINO, o PPGE/UERN e o POSEDUC/UERN, foi ofertada a disciplina

“Tópicos Especiais I – BNCC: Questões teóricas e metodológicas”, que contou com a participação dos

professores Érika Virgílio Rodrigues da Cunha (UFMT), Gustavo Gilson Sousa de Oliveira (UFPE), Carlos

Henrique Lopes Pinheiro (UNILAB) e Rosanne Evangelista Dias (UERJ). Já no ano de 2020, na oferta da

disciplina “Ciência, Tecnologia e Sociedade”, contamos com a participação dos professores Josivânia

Marisa Dantas (UFRN), Albano Oliveira Nunes (FVJ) e Fabiana Roberta Gonçalves e Silva Hussein

(UFBA). Cabe registrar que, além dessas articulações locais, regionais e nacionais, tivemos também a

presença de professores internacionais em nossas disciplinas, o que será melhor especificado no item 3.3

do relatório.

 

Em contrapartida, no mesmo ano de 2020, tivemos professores do POSENSINO colaborando com

disciplinas ofertadas em outros PPG: os professores Albino Nunes e Marcelo Morais ministraram aulas na

disciplina “Produção científica, artigos de pesquisa e produtos educacionais em Ensino de Ciências e

Educação Matemática”, ofertada no PPGECEM/UFPB, a convite do prof. José Joelson Pimentel, e o prof.

Marcelo Morais ministrou aulas na disciplina “Educação Matemática: panorama histórico e perspectivas

atuais”, ofertada no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMG, a convite do prof. Filipe

Fernandes.

 

Estabelecemos ainda parceria importante com o PPGCISH da UERN para a realização de um projeto de

desenvolvimento com foco nos processos de ensino na região do semiárido brasileiro. Este projeto conta

também com a parceria do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, por meio da Fundação de Apoio à

Pesquisa do Rio Grande do Norte (FAPERN), que financiará o projeto (aprovado no Edital nº 03/2020-
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FAPERN).

 

Além da parceria supracitada com a FAPERN, vale apontar outra importante ação conjunta com esse

órgão, estabelecida a partir da aprovação de projeto do POSENSINO no Edital nº 08/2020-FAPERN, o

qual financiou a tradução da página do programa para as línguas inglesa e espanhola, contribuindo com a

visibilidade e a internacionalização.

 

Outras importantes parcerias estabelecidas se deram a partir de aprovações de projetos de DP em

importantes editais do CNPq. Podemos citar os projetos aprovados no Edital Universal do CNPq

(MCTI/CNPq Nº 28/2018) “Políticas para o ensino médio: atuação e contexto nas políticas de currículo”,

coordenado pelo prof. Jean Mac Cole, e “Mapeamento das Comunidades Tradicionais de Terreiros em

Mossoró”, coordenado pela profa. Eliane Anselmo. Além desses, a profa. Simone Rocha é uma das

pesquisadoras vinculadas ao projeto “Narrativa, educação e saúde: crianças, família e professores entre o

hospital e a escola”, aprovado no mesmo edital e com coordenação da UFRN. O POSENSINO aprovou

também o projeto “Linguagens, interdisciplinaridade e ensino por investigação na educação básica” no

Edital Ensino de Ciências na Educação Básica (MCTI/CNPq Nº05/2019), cujo um dos coordenadores é o

prof. Guilherme Carvalho e conta com a participação dos professores Giann Mendes, Francisco Vieira e

Marcelo Morais como pesquisadores.

 

Na esteira das parcerias, devemos registrar as inúmeras articulações vivenciadas com a SEEC/RN, as

Secretarias de Educação dos municípios da região oeste do estado do RN e as escolas públicas, as quais

têm possibilitado o desenvolvimento de projetos de pesquisa, ensino e extensão do POSENSINO. Nesse

mesmo sentido, registramos a parceria com o Hospital Regional Dr. Aguinaldo Pereira, situado no

município de Caraúbas, onde temos desenvolvido o projeto de extensão Educação também é saúde, que

busca atender demandas do campo educacional nesse espaço.

 

Além dessas iniciativas e parcerias citadas, cabe registrar que no ano de 2019 o POSENSINO participou

da instituição do Fórum Nordeste dos Programas de Pós-Graduação em Ensino, que visa, entre outras

ações, articular os PPG da Área de Ensino da CAPES localizados no Nordeste brasileiro, favorecendo

colaborações.

 

Cabe registrar a forte parceria que o POSENSINO mantém, local e regionalmente, com outros PPG, a

exemplo dos ProfEPT e PPGEP, do IFRN; dos PPGE, POSEDUC, PPGCISH da UERN; PROFMat e

MNPEF, da UFERSA; PPGECNM e PPGECM da UFRN; e o PPGE da UFC, com os quais vêm realizando

ações mais sistemáticas e colaborativas. Além desses, vale apontar as colaborações existentes entre os

professores do POSENSINO com professores, grupos de pesquisa e outros PPG nas seguintes IES do

país: UFAL, UFBA, UFC, UFF, UFJF, UFMA, UFMG, UFMS, UFPB, UFPE, UFPI, UFPR, UFRN, UFRR,

UFSB, UFScar, UFU, UFVJM, UTFPR, IFESP, IFMG, IFCE, IFSUL, Escola Politéncica Joaquim Venâncio

(RJ), Unesp, UNIFESP, UNILAB, UNICID, UNEMAT, UNB, FURB, FVJ, UECE, URCA, UEMC, UERJ e

UEPB. O que tem possibilitado diferentes ações, como organizações de eventos, publicações,

Relatório de Dados Enviados do Coleta

04/10/2021 16:49:41 42



participações em bancas de qualificações e defesas de teses e dissertações, cooperações, projetos, entre

outras.

 

Por fim, e ainda nesse sentido, apontamos a participação dos docentes do POSENSINO em grupos e

redes de pesquisa nacionais e internacionais. Cabe registrar a participação desse PPG na criação de duas

redes de colaboração internacionais, quais sejam: Red Internacional de Investigación en Enseñanza de las

Ciencias e a Red Iberoamericana de Investigadores de Matemática Educativa, que estão em articulação e

já preveem, dentre outras ações, a realização de eventos no ano de 2021.

 

Por tudo isso, entendemos que o POSENSINO tem perseguido, de forma integrada à proposta e natureza

do programa, articulações e produções que provoquem impacto social e científico, atendendo em alguma

medida à inovação desses conhecimentos na área de Ensino. 

 

O POSENSINO atua em uma região do semiárido brasileiro no qual há ainda pouca capacitação científica

ou tecnológica, notadamente quando nos referimos à área de Ensino, o que é demonstrado nas demandas

pelo curso quando são abertos processos seletivos.

 

O programa tem atuado fortemente nesse sentido, buscando suprir essas necessidades não só com a

oferta do curso e titulação dos sujeitos, mas com diversificadas ações que vêm sendo desenvolvidas no

âmbito do PPG, como a promoção de eventos, atividades extensionistas e atuações em projetos e

periódicos, os quais têm impactado o cenário da formação docente e do ensino, quer seja pela ação direta

com os sujeitos e as comunidades, quer com a produção e difusão de conhecimento.

 

Representando os esforços do programa para contribuir com o desenvolvimento socioeconômico regional,

destacamos, dentre as inúmeras ações desenvolvidas, aquelas que pudessem demonstrar diferentes

campos e formas de atuação, com objetivos plurais, de modo a possibilitar perceber os impactos por meio

de atividades de extensão, projetos de desenvolvimento, eventos, ações de cooperação e parcerias com

diferentes setores, tudo com vista ao desenvolvimento econômico, tecnológico e social, de modo

articulado às propostas do PPG e à área de Ensino. 

 

•Centro de Línguas do Semiárido – CELIS

 

O CELIS é uma plataforma significativa para os processos de internacionalização universitária, permitindo

a criação de contextos de interação multilíngues em diferentes esferas e, consequentemente, o incremento

da mobilidade internacional.

 

Constitui-se teórico-metodologicamente num espaço de referência de ensino-aprendizagem de línguas

adicionais modernas. Para tanto, oferta cursos regulares e específicos de línguas adicionais (inglês,

espanhol e português como L2), em diferentes níveis de proficiência segundo o Quadro Comum Europeu
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de Referência para as Línguas, além da oferta regular de exames de proficiência. Por sua natureza

extensionista, atende as comunidades interna e externa, contribuindo para o desenvolvimento sociocultural

e econômico da região.

 

Para além destas justificativas, é importante considerar que a democratização do conhecimento de línguas

adicionais, e das culturas que nelas se constroem, é um direito de todo cidadão, o que o torna

empoderado para várias práticas e processos em sociedade. Isso se aplica a todos: dos alunos dos

diferentes níveis de ensino, que necessitam desses conhecimentos para se tornarem cidadãos

informados, críticos e com competências para se integrarem na sociedade comunicando-se com outros

povos, às pessoas da terceira idade, a quem se deve assegurar o direito de continuar a educar-se ao

longo da vida e para quem a comunicação intercultural pode ser garantia de uma melhor qualidade de

vida.

 

•Revista Eletrônica Científica Ensino Interdisciplinar – RECEI

 

A RECEI (ISSN 2447-0783) é um periódico trimestral mantido pelo POSENSINO e parceiros. Tem como

objetivo divulgar, discutir, promover e fomentar as publicações acadêmicas na área de Ensino, com foco

principal no debate inter, multi e transdisciplinar. Envolve os estudos sobre o processo ensino-

aprendizagem, as metodologias do ensino, a história e filosofia das disciplinas, as tecnologias, as políticas

curriculares, entre outros.

 

O periódico oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de propiciar maior

democratização mundial do conhecimento. A RECEI está indexada, entre outros, nos seguintes portais:

DOAJ; Latindex; Diadorim; Google Scholar; Sumários.org; CrossRef; Portal de Periódicos da Capes; e

JournalTOCs. A revista nasceu em 2015 e, na avaliação quadrienal 2013-2016, já foi classificado com

Qualis B1 (Ensino).

 

Por tudo isso, o periódico ganhou notoriedade nacional, o que tem também atraído o interesse de

pesquisadores de outros países, que o consideram para submissão de seus artigos. Por meio dessa

atuação, entendemos impactar o desenvolvimento sociocultural e econômico da regional quando: o

periódico publica produções de pesquisadores da região, difundindo conhecimentos deste e neste

contexto, ou na visibilidade que dá ao Programa e/ou à região, atraindo estudantes e pesquisadores.

 

• Encontro Nacional Ensino e Interdisciplinaridade - ENACEI

 

Logo no surgimento do POSENSINO, os docentes e discentes participaram da coordenação e construção

do IV SENACEM e, em conjugado, do I ENACEI. Esse evento surge com o objetivo de constituir-se como

espaço de produção e apropriação de conhecimentos e desenvolvimento de práticas educativas

inovadoras com foco em reflexões e experiências interdisciplinares, aproximando acadêmicos e ainda os

professores da educação básica.
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O evento tem recebido apoio da SEEC/RN e contado ainda com apoio da UERN, UFERSA e IFRN e de

grupos de pesquisas e PPG da UFRN, UFAL, UECE, UFC e UERJ. A aglutinação de expressivas

instituições acadêmicas com a SEEC/RN e, por conseguinte, com as escolas da região, objetiva aproximar

o debate acadêmico a respeito das práticas/teorias do ensino interdisciplinar do espaço escolar, intentando

diminuir o fosso que separa a discussão teórica das políticas e dos currículos do ensino básico, do fazer

cotidiano das escolas e dos seus sujeitos.

 

O evento tem sido incentivado por editais de apoios a eventos da CAPES e do CNPq, além das

universidades parceiras, o que tem possibilitado a presença de grandes nomes da pesquisa sobre o

ensino, a interdisciplinaridade e a escola pública em nosso programa e região, para além de inúmeros

outros participantes, e, portanto, tem sido momento ímpar de socialização de saberes, encontros

acadêmicos com pesquisadores de todo o Brasil, aproximação com a escola pública e a comunidade e,

ainda, oportunidade de estabelecer diálogos com outros centros acadêmicos com maior experiência e

história na pós-graduação, implicando em grande impacto científico, cultural e socioeconômico.

 

•Educação também é saúde

 

Este é um projeto de extensão que nasce com o objetivo de atender demandas do campo educacional no

Hospital Regional Dr. Aguinaldo Pereira, situado em Caraúbas, bem como de formação para acadêmicos

atuarem em processos de ensino em espaços da escola pública não tradicionais, conforme temos

entendido escola pública.

 

Essa ação tem atuado nas seguintes frentes, dentre outras: atenção pedagógica às crianças e

adolescentes hospitalizados, no qual está em criação a “classe hospitalar”, em que é feito o

acompanhamento pedagógico desses sujeitos, favorecendo o vínculo com os processos de ensino e a

escola de origem; oferta de cursos de Libras para funcionários, posto que existe uma associação de

surdos na região e uma grande demanda para que o hospital se torne bilíngue; oferta de cursos de

Alfabetização para Jovens e Adultos, tendo em vista que há muitos funcionários e pacientes que não são

alfabetizados; e, ainda, cursos e capacitações em Tecnologias da Informação.

 

Destaca-se que esta atividade se insere em projeto financiado pelo CNPq (MCTI/CNPq Nº 28/2018 -

Processo N.443695/2018-0), desenvolvido em parceria com diferentes universidades nacionais e

internacionais. Por tudo o exposto, entendemos que o projeto promove um grande impacto

sócioeconômico na região.

 

•O ensino e o semiárido brasileiro: consolidar a pós-graduação para desenvolver a região

 

Este é um projeto de desenvolvimento que surge como sistematização e modo de impulsionar as

pesquisas e ações de extensão no campo do ensino desenvolvidas no semiárido brasileiro, visando
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provocar impactos no ensino dessa região, favorecendo a sociedade em diferentes dimensões.

 

Trata-se de um esforço coletivo que envolve todos os docentes do POSENSINO e, ainda, docentes do

PPGCISH da UERN, e intenta, de modo geral, qualificar pesquisadores na prática do ensino

interdisciplinar visando uma educação científica crítica para o desenvolvimento social, tecnológico e

científico voltado para as temáticas do contexto da região do semiárido. Este projeto, além da parceria

supramencionada entre os PPG, contará com apoio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, por

meio da FAPERN, que aprovou o projeto para ser financiado por meio do Edital FAPERN 03/2020.

 

Vale registrar que a educação científica é um fator fundamental para a promoção do desenvolvimento da

sociedade. Em um país caracterizado por assimetrias e desigualdades sociais, o acesso ao conhecimento

e à educação de qualidade pode propiciar oportunidades de qualificação para grupos pertencentes a

classes populares economicamente vulneráveis, impactando social, cultural e economicamente.

 

•Lives na Pandemia

 

No ano de 2020, devido às restrições ocasionadas pela chegada e disseminação do COVID-19 no Brasil,

foi necessário repensar os modos, possibilidades e limitações do ensino nas instituições educativas,

notadamente nas escolas públicas. Como forma de estabelecer aproximações e espaços de diálogos

nesse contexto, explorando as potencialidades dos ambientes virtuais, os professores do POSENSINO

organizaram inúmeras lives, por diferentes plataformas, com o objetivo de dialogar sobre diferentes temas

e processos relacionados ao ensino na educação básica.

 

Foram realizadas as seguintes lives: série Diálogos e memórias (8 episódios); O ensino remoto é

possível?; O ensino remoto de inglês é possível?; Conversando com Fernando Azevedo (professor da

UMinho – 2 episódios); Conversando sobre A menina que roubava livros; Conversando sobre leitura em

ambientes digitais; O plágio de Einstein; A forma da Terra; Atividades lúdicas mediando a aprendizagem

da matemática; Escrita na/da aula de matemática; e Ações colaborativas em Educação Matemática.

Somados, os acessos ultrapassam 5.500 visualizações.

 

Considerando o contexto atípico e a necessidade de reinvenção, além das possibilidades de acesso

aberto que essas plataformas virtuais oferecem, consideramos que as lives trouxeram uma importante

contribuição, principalmente considerando o contexto no qual buscamos, rapidamente e de algum modo,

contribuir para um impacto sociocultural no campo do ensino e para a sociedade em geral. 

 

Tomando como referência a proposta, os objetivos e o perfil do POSENSINO, entendemos que o

programa possui um forte caráter de Inserção (local, regional e nacional) e, nesse sentido, vem

desenvolvendo inúmeras articulações, possibilitando intercâmbios, publicações, projetos e outras ações,

algumas já apontadas em itens anteriores deste relatório. Outras serão aqui expostas.
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O prof. Albino Nunes é membro do conselho editorial da Revista Química, Ciência, Tecnologia e

Sociedade e é revisor de outros importantes periódicos. É coordenador da série “Ensino de Química”,

juntamente com professora da UFRN, e também organizou o livro “Temas em educação profissional e

tecnológica”, pela Editora Essentia (IFF), e a série “Ensino na Educação Básica” (três volumes), pela

Editora do IFRN, os quais contam com a participação de vários pesquisadores do país e de outros países.

O docente participou, como conferencista convidado, de importantes eventos nacionais e internacionais.

 

A profa. Elaine Ferreira é membro do conselho editorial da Revista Mandinga de Estudos Linguísticos.

 

A prof. Eliane Anselmo é membro da equipe editorial das revistas Equatorial e Sociabilidades Urbanas e

ainda do Comitê Estadual Intersetorial de Atenção aos Refugiados, Apátridas e Migrantes do Rio Grande

do Norte.

 

O prof. Emerson Medeiros é membro do corpo editorial da RECEI, da Revista Ibero-Americana de Estudos

em Educação, da Revista Brasileira de Psicologia e Educação e da Revista Hipótese, além de atuar como

revisor de inúmeros outros periódicos. O professor foi convidado para organizar dois dossiês publicados

no ano de 2020 nos periódicos Práxis Educacional e South American Journal of Basic Education,

Technical and Technological, nos quais contou com a participação de autores nacionais e internacionais

referências nas temáticas.

 

O prof. Francisco das Chagas Souza também é um dos organizadores da série “Ensino na Educação

Básica”, publicado pelo IFRN, e de uma obra com professores do IFFAR (RS). É membro da equipe

editorial da revista Holos e da Revista Brasileira de Educação Profissional e Tecnológica, além de ser

revisor de outros importantes periódicos. O professor foi um dos organizadores convidados de dossiê

publicado na Revista Trabalho Necessário, compõe o Fórum de Editores de Periódicos da Área de

Educação do Norte e Nordeste e é membro das comissões de organização de importantes eventos

nacionais. Mantém contato com professores da Rede Federal de Educação Profissional no Brasil, por meio

da rede ProfEPT. Em 2019, a convite, realizou formações de professores e visitas técnicas ao IFAP

(Macapá), e ao IFAL (Maceió), onde ministrou a aula magna do ProfETP.

 

O prof. Francisco Vieira é membro da equipe editorial dos periódicos Heterotópica, Revista Saridh:

Linguagem e Discurso, Revista Littera, Revista Anhanguera (Uni-Anhanguera), Água Viva, Revista de

Letras Norte@mentos, Discursividades, Revista Forproll, Miguilim - Revista Eletrônica do NETLLI, além de

ser revisor de outras revistas.

 

O prof. Guilherme Paiva é membro da equipe editorial do periódico Trilhas Filosóficas e revisor da Revista

Brasiliense de Pós-Graduação em Ciências Sociais.

 

O prof. Jean Mac Cole é o editor-chefe da RECEI, membro do conselho editorial dos seguintes periódicos:
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Coleção práticas educativas, Revista Historiar, Revista Educação e Debate, EDUCADERNOS, além de

atuar como revisor de outras importantes revistas. O professor é coordenador e membro de comissões

organizadoras de importantes eventos nacionais e internacionais e membro da Comissão do Conselho

Estadual de Promoção da Paz na Escola (CONEPPE).

 

A profa. Josélia Araújo é membro do corpo editorial dos seguintes periódicos: GEOTEMAS, Pensar

Geografia, Espaço Científico Livre e RECEI.

 

A profa. Luciana Bertini atua como revisora do periódico Holos e da Revista Virtual de Química. O prof.

Leonardo Alves, além desses periódicos, é também revisor do Principia. Os dois professores são

Avaliadores Institucionais do INEP em atos de credenciamento presencial.

 

O prof. Marcelo Morais é revisor dos periódicos: Bolema, Zetetiké, Educação Matemática em Pesquisa,

Perspectivas da Educação Matemática e Vidya. Além disso, faz parte da comissão científica de

importantes eventos nacionais.

 

O prof. Marcelo Nunes é revisor da RECEI, da Experiências em Ensino de Ciências, da Revista Brasileira

de Educação Profissional e Tecnológica e da Revista Labor. Além disso, atuou na comissão do PNLD

Física.

 

O prof. Mário Martins é revisor dos periódicos: Fórum Linguístico, Trabalhos em Linguística Aplicada,

Revista Horizontes de Linguística Aplicada e Calidoscópio.

 

O Prof. Paulo Tamanini é membro do comitê científico da Revista Eletrônica Contraponto e da RECEI.

Também compõe o comitê científico de eventos regionais e nacionais, além de ter participações como

palestrante convidado.

 

O prof. Samuel Lima é membro da equipe editorial da Revista Linguatec e é revisor de outros periódicos

como a Revista de Estudos e Pesquisas sobre Ensino Tecnológico – EDUCITEC e a Holos.

 

A Profa. Simone Rocha presidiu da Associação Norte-Nordeste de Histórias de Vida em Formação (2018-

2020), é membro da Associação Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica e faz parte da equipe editorial da

Revista Fórum Internacional de Ideias e do Comitê Científico do Congresso Internacional de Pesquisa

(Auto)biográfica.

 

A profa. Verônica Pontes é membro da equipe editorial da Revista Agália, da Revista Psicologia em

Estudo e da RECEI, além de ser avaliadora de outros importantes periódicos. Além disso, atuou nas

comissões do PNLD de Língua Portuguesa e do PNLD literário.

 

O prof. Vicente de Lima Neto é membro do conselho editorial da Revista Mandinga de Estudos
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Linguísticos e é revisor dos periódicos: Hipertextus, Entrepalavras e Diálogos das Letras.

 

Além dos professores supracitados, o prof. Giann Ribeiro é revisor do periódico Holos e o prof. Ananias

Silva do periódico Diálogo das Letras.

 

Há que destacar a impossibilidade, por limitações de espaço, para descrevermos a participação dos

docentes na organização e nos comitês científicos de eventos científicos nacionais e internacionais das

áreas de atuação do programa. Ainda assim, cabe destacar novamente os eventos realizados pelo

POSENSINO, o ENACEI e o SENACEM, os quais têm possibilitado inúmeras interações e contatos com

pesquisadores, grupos de pesquisas e PPG de várias universidades brasileiras importantes.

 

A partir do exposto, temos no mínimo 21 dos DP atualmente vinculados ao PPG (aproximadamente 91%

do total) apresentando experiências e resultados profissionais relevantes, com importantes inserções

locais, regionais e nacionais. Além dessas iniciativas e parcerias citadas, cabe novamente registrar as

diversas outras articulações e parcerias que os DP têm estabelecido, possibilitando outras importantes

inserções citadas no item 3.1.

 

Apesar do caráter de Inserção do POSENSINO, entendemos ser necessário atuar no sentido da

internacionalização, tendo ciência dos impactos que essas ações podem ocasionar na formação ofertada

pelo PPG, como também nos aspectos socioculturais e econômicos locais, regionais e nacionais. Em que

pese a recente constituição deste programa e a retração dos investimentos na pós-graduação no Brasil, o

que impacta sobremaneira a internacionalização, já há resultados positivos relacionados a essa dimensão.

Nesse sentido, seguindo as compreensões da CAPES, descrevemos esse processo relacionado a cinco

possíveis dimensões: pesquisas colaborativas multilaterais desenvolvidas no PPG; divulgação da

produção intelectual; mobilidade de docentes e discentes; colaborações e atuações institucionais; e, ainda,

as condições institucionais específicas de apoio.

 

Quanto à realização de pesquisas colaborativas multilaterais, a profa. Simone Rocha desenvolve em

parceria com o prof. José Medeiros da Silva, da Universidade de Estudos Internacionais de Zhejiang

(China), e do prof. Antonio Marcelo Jackson F. da Silva, da UFOP, os projetos Fórum Internacional de

Ideias, Banco de Dados do Fórum Internacional de Ideias e a Revista Fórum Internacional de Ideias. Além

desse projeto, a professora é membro de projeto financiado pelo CNPq (MCTIC/CNPq nº 28/2018 -

Processo N.443695/2018-0), envolvendo IES e pesquisadores do Brasil e da França, Colombia, Argentina

e Uruguai.

 

A profa. Verônica Pontes é membro de grupo de pesquisa da UMinho/Portugal, no qual realiza pesquisas

em parceria com o prof. Fernando Fraga de Azevedo, de modo a tecer compreensões sobre a realidade

leitora em Portugal e no Brasil. A partir dessas parcerias, em 2020 recebemos o prof. Fernando em duas

ocasiões para discutir as possibilidades de formação leitora no contexto virtual.
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O prof. Mário Martins desenvolve, juntamente com o pesquisador Maarten Jansen (CELGA/Universidade

de Coimbra) e a profa. Amália Mendes (CLUL/ULisboa), um corpus desenvolvimental de escrita escolar

representativo da região Oeste Potiguar, disponibilizado com anotação morfossintática à comunidade

acadêmica (http://teitok.clul.ul.pt/doeste/). Ainda, o docente desenvolve uma pesquisa sobre pensamento

crítico e desenvolvimento linguístico em parceria com a professora Marilyn Nippold, da Universidade do

Oregon (EUA).

 

O prof. Guilherme Cavalcante desenvolve o projeto de extensão “Diversidade Cultural e Educação” com a

participação do prof. José Manuel Vieira S. de Resende, da Universidade de Évora (Portugal). Além disso,

o professor é membro de projeto sobre o Êxito Escolar que envolve, além de professores brasileiros,

pesquisadores da Universidade Nova de Lisboa (Portugal) e da Universidade Católica do Oeste (França).

 

Já a profa. Margarita Villegas desenvolve pesquisas em parceria com as professoras Erika Janeth

Balaguera Ayala e Marina García Rozo, da Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Venezuela),

e com os professores Aida González Pons, Islen Janneth Rodriguez e Jael Alevante (República

Dominicana).

 

Quanto à produção e à difusão do conhecimento, a profa. Verônica Pontes produziu, nos anos de 2017 e

2018, dois artigos e três capítulos de livro em colaboração com o prof. Fernando Azevedo. No ano de

2019, a professora foi convidada para escrever um artigo para o periódico “Palavras – revista em linha”,

pela Associação de Professores de Português, de Portugal, tendo publicado o texto em coautoria com

egressa do POSENSINO. Além disso, a professora é coautora de artigo publicado em 2018 no periódico

europeu Creative Education, também em colaboração com egressos.

 

Com a Universidade de Coimbra, a profa. Elaine Ferreira desenvolve pesquisas juntamente com a

professora Fernanda Botelho (CELGA/ILTEC), com quem publicou artigo em periódico no ano de 2018.

 

A profa. Simone Rocha publicou, no ano de 2017, capítulo no livro “Teaching Lives: Contemporary

Pedagogies of Life Narratives”, editado pela Routledge e organizado pelas professoras Laurie McNeill

(University of British Columbia) e Kate Douglas (Flinders University). Além desse, é uma das

organizadoras do livro “Pesquisa (auto) biográfica em educação infâncias e adolescências em espaços

escolares e não escolares”, publicado em 2018 pela Editora da UFRN, contando com colaborações de

professores internacionais. Em 2020, a professora publicou artigo em coautoria com a profa. Conceição

Leal da Costa (Universidade de Évora/Portugal).

 

O prof. Francisco das Chagas publicou, no ano de 2020, capítulo em obra editada bilateralmente pelo

IFRN e pela ULisboa, contando com capítulos de autores nacionais e internacionais.

 

O prof. Paulo Augusto Tamanini publicou em língua inglesa, em 2017, artigo no periódico Athens Journal

of History.
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O prof. Samuel Lima publicou, em 2019, artigo em coautoria com a profa. Flávia Vieira (UMinho). O

docente ainda publicou em língua inglesa, em 2019 e 2020, em coautoria com egressas do POSENSINO,

dois artigos em periódicos.

 

O prof. Marcelo Morais publicou, também em 2019, capítulo no livro “Oral History and Mathematics

Education”, produção realizada a convite da Springer para a coleção History of Mathematics Education.

Além desse, publicou em 2020 artigo no formato bilíngue, em português e inglês.

 

A profa. Margarita Villegas, por ser uma inserção internacional em nosso PPG, tem quase todas as suas

produções do quadriênio na língua espanhola e em coautoria internacional. São onze artigos em língua

espanhola em periódicos de diferentes países, das quais nove contam com coautorias de pesquisadores

estrangeiros.

 

Além desses esforços, cabe registrar que os professores Albino Nunes, Verônica Pontes e Francisco das

Chagas são organizadores da série de livros “Ensino na Educação Básica”, que já conta com três volumes

publicados pela editora do IFRN (selecionados no Edital nº 15/2017–PROPI/IFRN). Nesses livros, há

participações de professores da UMinho, do Instituto Superior de Lisboa (Portugal) e da Universidade

Pedagógica Nacional da Colômbia.

 

Na dimensão mobilidade e atuação acadêmica, apontamos a atuação da profa. Margarita Villegas como

orientadora de duas teses em desenvolvimento no Programa de Doutorado em Educação da UPEL, na

Venezuela. Além disso, a professora foi membro da comissão organizadora do II Congreso Virtual

Iberoamericano de Formación de Profesores de Matemáticas, Ciencias y Tecnología (II CONVIBE-

FORPRO) e atuou no Comitê Científico do Congresso Internacional de Meio Ambiente e Sociedade

(CONIMAS). Em nosso PPG, a professora orienta trabalhos de mestrado, oferece disciplinas, desenvolve

projetos de pesquisa e extensão, e ainda participa de outras ações.

 

A profa. Simone Rocha colaborou com a organização, no ano de 2019, do “Colloque International La

Recherche Biographique en situations et en dialogue: enjeux et perspectives”, realizado em Paris, no qual

foi uma das conferencistas.

 

A profa. Verônica Pontes foi membro de comissões científicas em eventos da Escola Superior de

Educação de Lisboa, a convite da profa. Otília de Sousa, como, por exemplo, do Encontro de Língua

Portuguesa e das Jornadas em Estudos da Criança, estabelecendo parcerias anuais.

 

O prof. Paulo Tamanini é membro do Athens Center for Classical & Byzantine Studies, do Athens Institute

for Education & Research, e do comitê científico internacional da Revista Fogon - Revista de estudios de

las tradiciones (Chile).
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O prof. Francisco das Chagas realizou, em julho de 2019, visita técnica presencial à Universidade de

Évora (Portugal).

 

A profa. Verônica Pontes realizou parte de seu estágio pós-doutoral no exterior dentro deste quadriênio

(UMinho, de 2016 a 2017) e, além dela, o prof. Samuel Lima também realizou o pós-doutorado na mesma

instituição, entre 2017 e 2018. Vale salientar que a investigação realizada por esse professor norteou os

anteprojetos de pesquisa de seus orientandos que ingressaram na turma de 2019, com isso, pretende-se

convidar a profa. Flávia Vieira (UMinho) para integrar as bancas examinadoras dessas futuras

dissertações.

 

Outro docente que realizou pós-doutorado em instituição estrangeira foi o prof. Guilherme Cavalcante, na

Universidade de Évora, entre 2019 e 2020. Esse contato começou a render frutos com a participação de

professores da universidade portuguesa em bancas de defesa do POSENSINO, com a assinatura de

acordo de cooperação e com a aprovação de artigos em coautoria em periódicos, com publicação prevista

para 2021.

 

Ainda neste cenário, o prof. Mário Martins, a partir dos contatos com a profa. Marilyn Nippold, da

Universidade de Oregon (EUA), concorreu ao prêmio Professor/Pesquisador Júnior da Fundação Fulbright.

Com a candidatura aceita e recomendada pelo comitê de avaliação, o professor conquistou a premiação e

realizou um estágio pós-doutoral nessa instituição em 2020.

 

No ano de 2019, o POSENSINO, em parceria com o ProfEPT/IFRN e o PPGEP/IFRN, recebeu o prof.

Jacques Gleyse, da Universidade de Montpellier (França), para discutir possibilidades de parcerias entre

as IES. Durante a visita técnica, o professor Jacques proferiu conferência para nossos professores, alunos

e egressos.

 

Além dessas experiências, em 2020, diante da necessidade de tornar as atividades remotas, foi possível

ofertar disciplinas em parceria com professores internacionais. Tivemos, assim, a presença da profa.

Mafalda Mendes (CELGA-ILTEC/Portugal), do prof. Kênio Estrela (UC/Chile) e da profa. Wanda Celeste

Rodríguez Arocho (Universidad de Puerto Rico Rio Piedras) ministrando diferentes disciplinas com nossos

docentes. Vale registrar que a disciplina da profa. Wanda Arocho foi ofertada em formato bilíngue

(português e espanhol). Além dessas experiências, nesse ano foi ministrada a disciplina “Critical

pedagogies for language learning in schools” em língua inglesa, visando impulsionar o processo de

internacionalização do PPG.

 

Tratando da mobilidade discente, o programa registra o apoio à participação de Agápito Pereira Torres

Neto no Programa de Desenvolvimento Profissional para Professores de Língua Inglesa (PDPI), no qual

participou de curso de aperfeiçoamento no Institute of International Education (EUA), em 2019, tendo sido

contemplado com uma bolsa Fulbright (Edital 04/2019 – CAPES/PrInt).
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Com relação à oferta de condições institucionais específicas de apoio à internacionalização, o

POSENSINO apresenta iniciativas muito positivas, fortalecidas pela associação ampla.

 

O IFRN possui convênio com a UMinho, com fins de capacitação de seus servidores e, por meio deste,

tem havido contatos com professores da instituição de ensino portuguesa, abrindo possibilidades de

intercâmbios e formação em nível de pós-doutorado. Cabe registrar que foi por meio deste convênio que o

prof. Samuel Lima realizou sua formação. O prof. Leonardo Alves é o coordenador acadêmico desse

convênio do IFRN nas tratativas de cursos de doutorado da Escola de Ciências da UMinho.

 

A UERN, por meio da Diretoria de Assuntos Internacionais e Interinstitucionais (DAINT), tem incentivado a

implementação de programas de internacionalização, estabelecendo acordos de cooperação com

instituições estrangeiras. A universidade conta com 22 acordos assinados com instituições de Portugal,

Espanha, França, Moçambique, Chile, Argentina, Colômbia, Itália, Peru e República Tcheca, e ingressará

no Programa de Intercâmbio Latino-americano (PILA) a partir de 2021. Por meio desses convênios e

programa, o POSENSINO prevê a possibilidade de realização de ações de mobilidade nos próximos anos,

intensificando sua internacionalização. A DAINT também enfoca a adequação da legislação e mecanismos

institucionais para as demandas dessas ações, além de oferecer serviços de consultoria sobre a tradução

de artigos científicos, a proficiência em línguas estrangeiras e vistos consulares.

 

Na UFERSA, a Assessoria de Relações Internacionais (ARI) tem se empenhado em ampliar as pontes

com instituições internacionais, por meio de acordos e ações efetivas que envolvam a mobilidade discente

e docente, como o lançamento de editais com recursos próprios. Espera-se que a participação da ARI em

projetos internacionais, como o Horizon 2020, o Erasmus+ e a Plataforma Be-a-Doc, se estenda ao

POSENSINO. Ainda pela UFERSA, no ano de 2018, foi divulgado o edital para professores visitantes, a

partir do qual credenciamos a docente internacional Maria Margarita Graterol. Cabe aqui registrar que, no

ano de 2019, o prof. Mário Martins coordenou a implantação do CELIS, que passou a ofertar cursos de

línguas à comunidade acadêmica e externa. No mesmo ano, a UFERSA passou a ser posto aplicador do

Celpe-Bras, único exame de proficiência em língua portuguesa oficialmente reconhecido no Brasil.

 

Nesse mesmo sentido, podemos apontar a importante atuação do Núcleo de Estudos e Ensino de Línguas

da UERN, que oferece cursos de línguas à toda a comunidade acadêmica, além de cursos de proficiência

leitora, e o IFRN também oferece suporte na certificação de proficiência em leitura e línguas estrangeiras,

por meio do setor de Relações Internacionais do IFRN, campus Mossoró, cujo coordenador no ano de

2020 foi o prof. Samuel Lima, DP do POSENSINO.

 

Quanto à nossa visibilidade, o POSENSINO mantém atualizada uma página no portal da UERN

(http://propeg.uern.br/posensino) na qual se encontram as características gerais do programa, como sua

área de concentração, linhas de pesquisa, seu corpo docente (com acesso aos currículos Lattes), a

estrutura curricular e ementas, os editais de seleção, entre outras informações. Além disso, estão

disponíveis as dissertações já defendidas no programa e disponibilizamos informações sobre os projetos
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em desenvolvimento, com seus respectivos financiamentos e parcerias. Cabe novamente registrar que em

2020 o POSENSINO aprovou projeto em edital da FAPERN (nº 08/2020) que financiou a tradução das

informações da página para as línguas inglesa e espanhola, ampliando a visibilidade e as possibilidades

de internacionalização do PPG.

 

Além dessa página,  o  programa mantém também páginas nos por ta is  da UFERSA

(https://posensino.ufersa.edu.br/) e do IFRN (http://portal.ifrn.edu.br/campus/mossoro /cursos/cursos-de-

pos-graduacao/programa-de-pos-graduacao-em-ensino-posensino) e tem uma Comissão de

Comunicação, responsável por gerir as informações no portal e manter atualizadas as redes sociais do

PPG (no Instagram, no YouTube e no LinkTree), com o objetivo publicizar as informações de modo

transparente e acessíveis.

 

A partir de tudo o exposto, entendemos que o POSENSINO tem vivenciado importante e expressiva

Inserção, fortalecida pelos processos de Internacionalização. Essas articulações e parcerias, segundo

entendemos, indicam também o reconhecimento e a visibilidade das ações desenvolvidas no âmbito do

PPG. 

 

 

O POSENSINO reúne, em associação ampla, a UERN, a UFERSA e o IFRN, IES localizadas na cidade de

Mossoró, no Rio Grande do Norte, distante 280 quilômetros da cidade de Natal, capital do estado, e 240

quilômetros da cidade de Fortaleza, capital do Ceará. A cidade de Mossoró, de acordo com o Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), possui uma população de aproximadamente 300.600

habitantes, sendo, pois, o segundo município mais populoso do Estado. O Oeste Potiguar – mesorregião

que engloba Mossoró – já ultrapassa o número de um milhão de habitantes. Essa região, que

historicamente sempre foi carente de serviços públicos, começou, nas últimas décadas, um processo

intenso de mobilização acadêmica, da qual resultou o fortalecimento de suas instituições de ensino

superior. Assim, no cenário de redimensionamento da política educacional nacional vivenciados no início

desse século, com a estipulação de um novo e inclusivo olhar para o Nordeste, reforçado pelo

estabelecimento de cotas nos editais das agências de fomento, as duas universidades e o instituto federal

ampliaram seus quadros docentes, melhoraram suas estruturas físicas e começaram um intensivo projeto

de abertura de cursos de formação, nomeadamente licenciaturas, cursos de especialização e programas

de mestrados e doutorados, buscando atender à crescente demanda de formação de quadros de

professores capacitados para atuar em todos os níveis e modalidades de ensino.

 

Atentos à situação da região, ainda carente de serviços de qualificação de recursos humanos, docentes

das três únicas IES públicas na região oeste do Estado, responsáveis, portanto, por grande parte da

formação dos profissionais que atuam na educação básica, mobilizaram esforços de aproximação. Foi
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dessa aproximação engajada, apoiada pelas administrações superiores das três IES, que o POSENSINO

nasceu e vem se consolidando. Tomando como base nossa vocação para formação de professores,

atentos para o fato de que majoritariamente formarmos professores para atuarem nas redes estaduais e

municipais de educação, com predominância para a rede pública de ensino, focamos nossa proposta na

formação interdisciplinar para atuação na escola pública. Assim, nossa área de concentração, Ensino na

Escola Pública, representa o reconhecimento de nossa função social e, ainda mais, a determinação

política de reforçar a contribuição com a melhoria de ensino do ambiente que nos cerca. A partir do perfil

do corpo docente reunido, mirando também as áreas de interesses formativas, optamos por três linhas de

pesquisa: Ensino de Ciências Humanas e Sociais; Ensino de Línguas e Artes; Ensino de Ciências Naturais

e Tecnologias, posteriormente ampliada para Ensino de Ciências Naturais, Matemática e Tecnologias.

 

Com esse foco, a APCN que gerou o POSENSINO foi aprovada pela CAPES em dezembro de 2015 e o

programa começou a funcionar em janeiro de 2016. A primeira seleção contou com 180 inscritos para,

inicialmente, 20 vagas. Dada a surpreendente quantidade de candidatos, referenciando a anunciada

demanda reprimida na região, e as consistentes propostas de pesquisas apresentadas por esses

candidatos, o colegiado optou por selecionar 28 discentes, dentre eles, 2 com deficiências físicas. Além de

alunos regulares, foram selecionados ainda 13 alunos especiais.

 

Conforme nosso regimento interno, todos os alunos mantêm relação institucional com as três IES,

proporcionando que eles usufruam da estrutura física e acadêmica de todas as instituições. A

possibilidade de uso comum da estrutura foi primordial para o desenvolvimento desses primeiros anos do

Programa, principalmente no compartilhamento da estrutura de salas de videoconferência, das bibliotecas,

dos restaurantes universitários e do apoio didático pedagógico oferecido tanto pela Diretoria de Apoio à

Inclusão (DAIN/UERN), como pela Coordenação Geral de Ação Afirmativa, Diversidade e Inclusão Social

(CAADIS/UFERSA) para os alunos com deficiência física.

 

No ano de 2017, tivemos 191 inscrições na seleção de Mestrado, dos quais foram aprovados 29 alunos.

Entre os alunos aceitos, um é surdo. O desafio da inclusão do aluno surdo no POSENSINO, apesar de o

aluno já ser professor do ensino superior na UFERSA, exigiu cuidados especiais, como compartilhamentos

de intérpretes de LIBRAS das três IES para todas as disciplinas e atividades acadêmicas realizadas, e

sensibilização de professores e alunos ouvintes para se aproximarem da cultura surda. Essa aproximação

foi sempre estimulada pelo corpo docente do POSENSINO e apoiada pela DAIN, CAADIS e pela

Licenciatura em Letras Libras da UFERSA, com a oferta dos cursos para os alunos e professores

interessados. Ainda quanto ao processo seletivo do ano de 2017, foram selecionados 39 alunos especiais.

 

Em 2018, tivemos o desligamento da profa. Sandra Dias, aprovada em concurso público da UFPB,

motivando sua saída da UFERSA. No mesmo ano, o professor colaborador Francisco Milton M. Neto pediu

desligamento do POSENSINO para assumir a coordenação de outro programa de pós-graduação. No

entanto, os professores continuaram com as orientações, só oficializando seus afastamentos após a

defesa de seus orientandos.
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Objetivando ampliar nossa área de atuação, bem como suprir as carências deixadas pelos dois

professores, abrimos seleção para novos docentes. Foram selecionados e credenciados nos anos 2017 e

2018 os seguintes professores: Eliane Anselmo, Francisco Vieira, Josélia Carvalho e Jucieude

Evangelista, para a linha 1; Mário Martins e Ananias Silva para a linha 2; e Marcelo Morais, Marcelo

Coelho e Márcia Assis para a linha 3. Desse modo, o POSENSINO ficou com um corpo docente composto

por 23 professores. Por linha, verificamos que a linha 1 possuía 9 docentes e as linhas 2 e 3, 7 docentes

cada.

 

No ano de 2018, a seleção discente para o mestrado contou com 162 inscritos, sendo matriculados 36

alunos. Dentre os aprovados, um aluno é surdo. Como já estava desenvolvida a parceria com as IES no

apoio à inclusão, houve uma fácil integração do novo aluno. O programa finalizou o ano de 2018 com 63

alunos regulares e 86 alunos com matrículas especiais em disciplinas ofertadas. Foram registradas, entre

2017 e 2018, 29 defesas de dissertações.

 

Em 2019, o POSENSINO registrou o desligamento do prof. Rommel Lima – o qual também concluiu todas

as atividades previamente iniciadas –, justificado pelo surgimento de novas demandas pessoais e

profissionais. Entretanto, em um esforço conjunto das IES da associação, foram lançados editais para

professores visitantes, buscando atrair docentes que pudessem contribuir com a consolidação de nosso

PPG. Como resultante desses processos, contamos com a permanência do prof. Paulo Tamanini e com o

credenciamento da professora visitante Maria Margarita V. Graterol, venezuelana com extensa inserção

internacional, desenvolvendo parcerias com pesquisadores brasileiros e de outros países latino-

americanos como Chile, Bolívia, Venezuela e República Dominicana, caracterizando, assim, uma

presença marcante para auxiliar o processo de internacionalização de nosso PPG.

 

A seleção do POSENSINO no ano de 2019 contou com 141 inscritos, dos quais 42 foram aprovados. A

aula inaugural foi proferida pelo Prof. Dr. Marcelo de Carvalho Borba, coordenador da Área de Ensino na

CAPES, e teve como tema “Área de Ensino da CAPES: dinâmica, pesquisa e ações”. O ano foi encerrado

com um total de 73 alunos regularmente matriculados e, neste ano, foram registradas 32 defesas de

dissertação, totalizando, nos três anos, 61 defesas.

 

Em 2020, contamos com um novo credenciamento de docente permanente, o prof. Emerson Medeiros, o

qual possibilitou ampliar as temáticas de estudo do POSENSINO, notadamente no âmbito da linha 1. Com

esse novo credenciamento, o PPG encerra o quadriênio com 24 docentes, sendo 23 deles DP, assim

distribuídos: 10 na linha 1, 7 na linha 2 e 6 na linha 3.

 

Quanto à seleção de discentes, neste último ano contamos com 183 inscrições, dos quais foram

matriculados 33 alunos. Dentre os aprovados, uma aluna é surda, realidade que já conseguimos vivenciar

com mais facilidade no programa, promovendo a integração dos alunos em todas as atividades a partir do

apoio das três IES. O programa finalizou este ano de 2020 com 76 alunos regulares e 147 alunos
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especiais matriculados em diferentes disciplinas. Foram registradas, no ano, 29 defesas de dissertações,

totalizando 90 defesas no quadriênio. No total do quadriênio tivemos somente 02 evasões, o que

representa uma taxa de apenas 1,16%.

 

Em 2020, encerra-se o primeiro quadriênio de Avaliação CAPES no qual o POSENSINO será avaliado.

Algumas de nossas prioridades para esse período foi intensificar a produção acadêmica de qualidade,

melhorando nossos indicadores, aprimorar cada vez mais a formação ofertada por nosso PPG e ampliar

as ações de colaboração, nacionais e internacionais, que pudessem promover um impacto social no

campo do Ensino, ainda, iniciamos nosso processo de autoavaliação e efetivamos nosso planejamento

estratégico, tudo com o objetivo de consolidarmos nosso programa, alcançando a elevação do conceito

para projetarmos um futuro doutorado.

 

O POSENSINO, de forma geral, tem reafirmado esforços e compromissos políticos para contribuir com a

formação de professores para atuarem na área do ensino, principalmente na escola pública. No entanto,

como defendia Paulo Freire, a formação docente deve estar acompanhada de sólida formação teórica,

tendo a pesquisa como instrumento capaz de desenvolver as habilidades necessárias para o

enfrentamento dos desafios da sala de aula. Só um professor pesquisador é capaz de produzir

conhecimento significativo, educar e educar-se, tendo clareza que o ensino de qualidade é uma busca

constante, possível com a soma de esforços, investimentos e socialização de saberes. Nisso, o

POSENSINO concentra suas melhores forças: formar o docente-pesquisador para a escola pública,

contribuindo para a melhoria do ensino na região, possibilitando a integração entre universidade e escola. 
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Desde o início de 2020, toda a sociedade brasileira vem vivenciando uma difícil experiência com a

chegada e propagação do COVID-19, que tem ocasionado desafios e mobilizações para enfrentamento

em toda a comunidade mundial. Na educação, em particular nos processos de ensino com ofertas

presenciais, os efeitos foram profunda, ampla e rapidamente sentidos, notadamente pela necessidade de

recolhimento social, tendo sido uma das primeiras e principais medidas adotada como forma de buscar

conter a propagação do vírus, medida adotada até os dias atuais, posto que o processo de vacinação está

avançando ainda lentamente.

 

O POSENSINO, como programa de oferta regular e presencial, logo que levantadas as suspeitas da

presença e propagação do vírus na região Nordeste do Brasil, notadamente no estado do Rio Grande do

Norte, e publicadas as primeiras portarias e decretos com recomendações de restrições sociais, com

anuência das IES envolvidas, suspendeu suas atividades presenciais em 23 de março de 2020.

 

Após um período de atividades de ensino suspensas e seguindo as recomendações das instituições e

órgãos responsáveis, o colegiado buscou, em tempo breve, retomar as atividades de modo a tentar

minimizar os impactos e implicações da pandemia nos processos formativos e nos prazos relacionados

aos calendários acadêmicos. Antes disso, vale ressaltar, o POSENSINO realizou uma pesquisa com seus

discentes para avaliar a viabilidade da retomada das atividades no formato virtual, levando em

consideração outras dimensões que poderiam implicar nesse processo, como acesso a recursos,

aparelhos e infraestrutura que pudesse atender a essas atividades, além de, nesse levantamento, levar

em consideração a opinião dos alunos se haveria interesse/apoio em retomar as atividades nesse formato.

Além disso, e concomitantemente, os professores participaram de processos formativos ofertados pelas

IES da associação, e outras, de modo a serem minimamente capacitados para o trabalho nesse formato.

Tendo um resultado positivo tanto do interesse/apoio quanto das possibilidades de acesso à recursos que

permitissem o desenvolvimento das atividades remotamente, por parte dos alunos, e ainda realizados os

replanejamentos das atividades das disciplinas considerando as particularidades e possibilidades do

formato virtual, por parte dos docentes, no dia 27 de abril as atividades de ensino foram retomadas.

 

Cabe salientar que as atividades administrativas, bem como as orientações não cessaram, em grande

medida, pois logo foram adaptadas para o formato virtual. As atividades de pesquisas e extensões foram

sendo retomadas à medida das possibilidades e dos processos de redimensionamentos para o formato

virtual, respeitando as especificidades e as possibilidades de adaptação.

 

Enfrentamos algumas dificuldades no processo de desenvolvimento das atividades de ensino virtuais,

posto tratar-se de uma realidade muito distinta daquela habitualmente vivenciada e, ainda, ter sido

realizada de forma emergencial, mas, a partir de processos autoavaliativos, conseguimos ajustar as
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atividades de ensino de modo a minimizar essas implicações. Vale registrar que outras dificuldades foram

sentidas/vivenciadas nesse processo por professores, alunos e técnicos, como desgastes emocionais,

físicos e mentais, ocasionados pelo surgimento e/ou agravamento tanto do vírus quanto de outras

doenças, como as psicossomáticas, por exemplo. 

 

Nesse sentido, as implicações não foram sentidas apenas nos processos de ensino. Muitos foram os

casos de agravamento e/ou surgimento de quadros diagnosticados de ansiedade, estresse, depressão ou

outras doenças e sintomas vinculados a problemas físicos, psicológicos e emocionais. Muitas das quais

ocasionados pelas implicações que foram vivenciadas no contexto de desenvolvimento das pesquisas,

com as incertezas quanto a prazos ou previsões para retomada das atividades presenciais, nas drásticas

mudanças vivenciadas, com a necessidade de readaptação e replanejamento, com os acúmulos de

funções acadêmicas e sociais, a partir dos processos de adoecimento também ocasionados pela

propagação do vírus, com o crescente número de vítimas do COVID, com a perda de pessoas próximas,

entre outras dificuldades que foram se acumulando e vivenciadas em um curto período de tempo. Esses

processos ocasionaram algumas solicitações de trancamento de matrícula justificadas, conforme previsto

em nosso regimento, seja para buscar o restabelecimento da saúde física e emocional, seja para tratar de

outros assuntos pessoais que estavam impedindo ou implicando a continuação do mestrado.

 

No tocante ao desenvolvimento das pesquisas, observando-se que grande parte dos estudos

desenvolvidos no POSENSINO ocorrem em contextos presenciais, tendo em vista lidarmos

majoritariamente com as realidades locais das escolas públicas, a pandemia teve grandes reverberações,

o que foi amplamente sentido pelos projetos em desenvolvimento, notadamente aqueles em estágios mais

avançados. Muitas pesquisas precisaram ser suspensas e/ou replanejadas, algumas quase reiniciadas, o

que foi sentido notadamente nas solicitações de prorrogação de prazos para as defesas no início do ano

de 2021.

 

Apesar de todas as dificuldades vivenciadas e expostas, o programa buscou sempre atuar no sentido de

tentar minimizar, dentro do possível, os efeitos dessa realidade. Com apoio das IES da associação, foram

sempre recomendados os profissionais de saúde que estavam disponíveis para atendimentos

psicológicos; o colegiado do PPG mostrou-se sempre sensível para acatar e atender as necessidades de

flexibilização de prazos e aprovações de solicitações de trancamentos e prorrogações, bem como buscou

promover atividades diversificadas para possibilitar a integração e a manutenção das ações formativas.

 

Exemplos dessas atividades são as lives, já referidas, que buscaram promover momentos de diálogos

sobre o ensino, com diferentes enfoques e sob diferentes óticas, com importantes convidados dos

contextos locais, regionais, nacionais e internacionais. Outro exemplo foi a Conferência Interna e o

Encontro de Discentes e Egressos, realizados virtualmente, e que buscaram, para além da vivência do

processo autoavaliativo e de planejamento, já apontados, integrar docentes, discentes e egressos,

ofertando ainda atividades e possibilidades formativas.
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Outra importante ação realizada nesse período, aproveitando a necessidade de vivenciarmos o ensino

remotamente, foram as ofertas de disciplinas no semestre 2020.2 com a presença de professores de

diferentes universidades nacionais e internacionais. Foram ofertadas três disciplinas com presença de

professores do Chile, Portugal e Porto Rico e uma disciplina com professores de diferentes universidades

nacionais. Além disso, foi ofertada uma disciplina em língua inglesa e uma outra disciplina bilíngue, em

espanhol e português, buscando atrair alunos do exterior no edital para alunos especiais. No mesmo

sentido, professores do programa participaram de disciplinas em outros PPG, a convite, ministrando aulas

para alunos de cursos de mestrados e doutorados de programas já consolidados, como também referido

em tópico anterior.

 

Além dessas ações, o colegiado vivenciou a intensificação do processo de atualização do regimento

interno, iniciado ainda no ano de 2019, finalizado no mês de julho de 2020. E registramos também a

participação de nossos docentes em formações e eventos, como convidados, levando possibilidades de

pensar o ensino no contexto virtual.

 

Por tudo o que foi exposto, registramos as inúmeras dificuldades vivenciadas, notadamente aquelas que

implicaram na saúde dos sujeitos ligados ao POSENSINO e nas pesquisas, mas, em contrapartida,

ressaltamos a postura proativa da comunidade acadêmica do programa que buscou desenvolver novas

habilidades e repensar as possibilidades de ação, de modo a superar as limitações impostas pelo

contexto, sempre de modo colaborativo, além de buscar perceber modos de lidar com as potencialidades

que emergiram dessa outra realidade urgente e difícil, impulsionando as articulações regionais, nacionais

e internacionais. 

 

 

A inserção social do POSENSINO está diretamente relacionada com as temáticas investigadas, da cultura

formativa dos nossos docentes/pesquisadores e das linhas de pesquisas em que trabalhamos.

Entendemos que a produção acadêmica não pode ficar restrita ao ambiente universitário, devendo

contribuir com o meio social, interagindo com ele, aprendendo/ensinando na dinâmica social.

 

Como anteriormente apontado, formamos pesquisadores, que já são em sua maioria professores, para

pensarem/atuarem na escola pública, assim, as atividades realizadas pelos docentes e discentes desse

PPG são, majoritariamente, realizadas em parcerias com as instituições públicas de ensino. Nesse

sentido, compreendemos que o programa tem uma importante inserção na sociedade, notadamente no

processo de buscar compreender e melhorar o ensino na escola pública.

 

Com vistas a isto, nos últimos anos, os professores e alunos do programa participaram de atividades de

extensão, projetos de pesquisa, eventos (locais, regionais, nacionais e internacionais), minicursos,
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palestras, mesas-redondas, articulando as demandas locais com o próprio processo de formação desses

alunos.

 

Os projetos de extensão trazem contribuições mais imediatas para pensar o fazer escolar, discutindo,

contextualmente, as dificuldades e potencialidades da escola. Podemos destacar alguns dos projetos

desenvolvidos pelo POSENSINO no quadriênio: Estudos em Indisciplina e Violência na Escola;

Mathmatikós: grupo colaborativo em educação matemática; Formação de professores de língua

portuguesa: dispositivos teóricos e aplicações; Degustação Literária; Quarta Cinematográfica; Produção e

tessituras do conhecimento entre a universidade e a escola; Leitura coordenada de autores e conceitos na

educação geográfica; Diversidade Cultural e Educação; Antropologia na Escola: Relações Étnico-Raciais e

Religiosidade Afro-Brasileira Ensino Médio; Ciência na Escola; Educação também é saúde; Olimpíada de

Física do Oeste Potiguar; Regional da Olimpíada Brasileira de Física da Escola Pública, da Olimpíada

Brasileira de Física, da Olimpíada Internacional de Física e Cultura e da Olimpíada Brasileira de

Astronomia; Expansão do Cactário Maria Bonita: multiplicando saberes para a comunidade; entre outros.

Todos possuem um forte viés de articulação com a educação básica, no sentido de aprimorar o processo

de ensino, notadamente aquele ofertado na escola pública, seja voltando ações mais centradas nos

professores, seja com foco nos alunos.

 

Outras contribuições com grande potencial para a aproximação com a escola básica são os Programas

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e Residência Pedagógica (RP). Ao longo do

quadriênio, tivemos professores atuando em diferentes subprojetos dos cursos de licenciatura das três IES

da associação: até o ano de 2017, a professora Luciana Bertini e o professor Leonardo Alcântara

coordenaram o subprojeto de Química do IFRN. Entre 2018 e 2020, quando foram desenvolvidos novos

projetos, os professores Leonardo e Luciana novamente coordenaram o subprojeto PIBID/Química/ IFRN

e somou-se a esse o programa RP/Química/IFRN, sob responsabilidade dos mesmos professores; o

professor Marcelo Morais coordenou voluntariamente o subprojeto PIBID/Pedagogia/UERN; o professor

Francisco Vieira da Silva coordenou o subprojeto PIBID/Letras-Inglês/UFERSA; e a Professora Eliane

Anselmo atuou voluntariamente no subprojeto PIBID/Ciências Sociais/UERN. Já em 2020, a partir de nova

edição dos programas, atuam os professores nos seguintes subprojetos: prof. Leonardo Alcântara e

Luciana Bertini, no PIBID e RP/Química/IFRN; prof. Marcelo Morais no PIBID/Alfabetização/UERN; profa.

Elaine Ferreira e prof. Vicente Neto no PIBID/Língua Portuguesa/UFERSA; profa. Josélia Araújo no

PIBID/Geografia/UERN; e o prof. Emerson Medeiros no RP/Educação do Campo/UFERSA.

 

Para além dos projetos e outras ações já apontadas, cabe indicar a articulação do POSENSINO com a

Educação Básica nas figuras dos professores Vicente Neto, Emerson Medeiros e Josélia Araújo, que

orientam os alunos dos cursos de Letras/Língua Portuguesa (UFERSA), Educação do Campo (UFERSA) e

Geografia (UERN), respectivamente, na atuação em escolas públicas da região do oeste potiguar nas

realizações de seus estágios curriculares supervisionados. O prof. Emerson coordena projeto de ensino

que envolve professores de escolas de dois municípios. Ainda, muitos dos docentes do POSENSINO

atuam/atuaram na formação de professores em cursos de especialização e desenvolvem inúmeras ações

Relatório de Dados Enviados do Coleta

04/10/2021 16:49:41 61



pontuais como palestras, oficinas e minicursos nas escolas públicas da região, como, por exemplo, o

“Seminário de Formação para a Educação das Relações Étnico-Raciais”, coordenado pela profa. Eliane

Anselmo, que teve como público alvo 100 professores da rede básica de ensino da cidade de

Portalegre/RN, e foi desenvolvido em parceria e com financiamento da prefeitura deste município.

 

Ademais, vale ressaltar o envolvimento de alunos do Ensino Médio, por meio do PIBIC-EM, com as

pesquisas institucionais desenvolvidas nas IES. No ano de 2017, os professores Jean Mac Cole e Marcelo

Nunes aprovaram, respectivamente, 3 e 1 cotas do PIBIC-EM. No ano de 2018, o professor Jean Mac

Cole teve 7 cotas dessa modalidade de bolsas implementada. Já em 2019, houve um importante aumento

nessa vertente de ação: além do professor Jean Mac Cole, que aprovou 4 cotas de PIBIC-EM, a

professora Luciana Bertini teve 5 cotas implementadas e o professor Samuel Lima contou com 3 cotas,

além de uma participação voluntária. No ano de 2020, novamente o número foi acrescido: o prof. Jean

Mac Cole aprovou 3 cotas, a profa. Eliane Anselmo teve 4 cotas aprovadas, a profa. Luciana Bertini contou

com 3 novas cotas, o prof. Marcelo Nunes teve 5 cotas implementadas, o prof. Samuel Lima contou com 4

cotas e o prof. Jucieude Lucena com 6 cotas, contabilizando, somente nesse ano, 25 alunos do ensino

médio bolsistas PIBIC-EM.

 

Ainda com relação a articulação com a Educação Básica, vale evidenciar que uma parte dos docentes do

POSENSINO está lotada no IFRN e, portanto, atua diretamente nesse nível de ensino, particularmente no

ensino médio integrado de diferentes cursos, mantendo contatos e vivências constantes com esse espaço

e nível de instrução, o que possibilita tanto pesquisas quanto articulações diretas do POSENSINO com o

ensino médio.

 

Dessas atividades, e de muitas outras já apresentadas anteriormente, numerosos encontros e diálogos

foram estabelecidos com colegas professores e grupos de pesquisa de universidades nordestinas (UFPB,

UFRN, UFC, UECE, UFAL, UFS, UNILAB, URCA e outras) e de outras universidades nacionais e

internacionais, como já destacado nesse e em outros relatórios, em um amplo espectro de colaboração

continuada que vem proporcionando formação de bancas examinadoras, publicações conjuntas e

organização de eventos locais, regionais, nacionais e internacionais.

 

Sobre esses eventos, além da realização dos já referidos SENACEM e ENACEI, podemos citar, a título de

exemplos, a participação do POSENSINO – seja na coordenação, organização, nas comissões científicas,

ou outras formas de promoção, como por meio de conferências, mesas redondas, mini cursos, entre

outras – nos seguintes eventos realizados ao longo do quadriênio: Congresso Internacional da Diversidade

do Semiárido (CONIDIS); Simpósio Nacional de Tecnologias Digitais na Educação (SNTDE); Congresso

Internacional TIC e Educação (TicEduca); Seminário Nacional sobre Educação e Inclusão Social de

Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais; Jornada do Grupo de Estudos Linguísticos do

Nordeste (GELNE); Colóquio Nacional de Hipertexto (CHIP); Simpósio Nacional de Literatura, Linguística e

Ensino (SINALLE); Seminário Internacional de Linguística (SIL); Simpósio de Linguística Textual; Simpósio

Nacional de Linguagens e Gêneros Textuais (SINALGE); Seminário Nacional sobre o Ensino de Língua
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Materna, Estrangeira e de Literaturas (SELIMEL); Congresso Nacional de Educação (CONEDU); Simpósio

Internacional de Linguística Funcional (SILF); Jornada Ibero-Americana de Pesquisas em Políticas

Educacionais e Experiências Interdisciplinares na Educação (Jorneduc); Congresso Nacional da

Diversidade do Semiárido; Seminário Nacional de Avaliação de Cursos de Pedagogia (SEMAPED);

Colóquio Nacional e II Colóquio Internacional A Produção do Conhecimento em Educação Profissional;

Encontro Internacional Trabalho e Perspectivas de Formação dos Trabalhadores (Encontro LABOR);

Simpósio de Pós-Graduação em Educação (SIMPOSEDUC); Congresso Internacional de Ensino e

Formação Docente; Encontro Nacional de Educação Matemática; Encontro Nacional de Pesquisa em

História da Educação Matemática; e Congreso Virtual Iberoamericano sobre Formación de Profesores

(CONVIBE-FORPRO).

 

Além dessas ações, vale ainda destacar que, em que pese o caráter acadêmico do programa, por sua

natureza e pelas ações que realiza, já foram desenvolvidos alguns produtos educacionais no

POSENSINO, os quais compreendemos como formas de inserção na sociedade, posto que são pensados

e propostos para melhorar o ensino na escola pública. A título de exemplos, podemos citar propostas

didáticas desenvolvidas para o ensino de História (https://educapes .capes.gov.br/handle/capes/559977 e

https://educapes.capes.gov.br/handle/ capes/553204) ou ainda um portal na internet voltado aos

professores que lecionam essa disciplina (https://portalhistoria.net.br/).

 

Cabe ressaltar que muitos dos discentes e egressos do POSENSINO são professores da rede básica de

ensino de escolas públicas tanto de cidades interioranas do Rio Grande do Norte quanto de estados

vizinhos, e atuam com pesquisas e outras ações em suas instituições, redes e/ou regiões de origem, como

foi possível apontar no acompanhamento de egressos, configurando por si um alto impacto de inserção

social, haja vista que, em muitas desses estudos, buscam compreender e/ou aprimorar os processos de

ensino vividos nessas instâncias, seja a partir de aspectos mais teóricos, filosóficos, epistemológicos, seja

a partir de aspectos práticos. 

 

 

Relatório de Dados Enviados do Coleta

04/10/2021 16:49:41 63


