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PROGRAMA 
 
1. EMENTA 
Aprofundamento teórico-metodológico das pesquisas na linha História, política e 
gestão educacionais. Apresentação e discussão das pesquisas em andamento. 
 
2. OBJETIVOS 
- Possibilitar uma reflexão coletiva acerca de aspectos teórico-metodológicos da 
pesquisa em História, política e gestão educacionais; 
- Propiciar um espaço de discussão dos projetos de pesquisa dos mestrandos 
vinculados à linha 1. 
- Possibilitar discussões visando ao aprimoramento dos projetos e do encaminhamento 
da pesquisa. 
 
3. METODOLOGIA: 

Indicação prévia dos textos que serão abordados em aula. Exposição dialogada que 

buscará problematizar e analisar os temas e conceitos em estudo. 

Realização de seminários com a participação de docentes do PPGEd/UAEd e de outros 

Programas e instituições de educação superior para a apresentação das pesquisas 

realizadas. 

A apresentação oral e escrita da pesquisa em andamento, contendo, também, a 

proposta inicial da organização dos capítulos e o cronograma da investigação, a ser 

feita em sessão pública, ao final do Seminário de Pesquisa, com a participação do 

orientador, dos docentes e discentes do PPGEd/UFCG. 

 

4. AVALIAÇÃO: 

Realização da leitura dos textos indicados, participação nas aulas e realização das 

atividades propostas. 

Elaboração de texto que apresente a pesquisa em andamento. 

 
5. UNIDADES 
1. Aprofundamento teórico-metodológico: 
1.1 consistência do marco teórico das pesquisas; 
1.2 questões epistemológicas e metodológicos das pesquisas em Política da Educação; 
1.3 pesquisas em Política da Educação: objetos e abordagens. 



2. Discussão dos projetos e acompanhamento das dissertações em andamento. 
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