PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E FORMAÇÃO DE
PROFESSORES

VII Colóquio
Programa de PósGraduação
Educação Científica e
Formação de Professores

O Programa de Pós-Graduação stricto sensu Educação Científica e Formação de Professores (PPG-ECFP) oferece o curso de Mestrado
Acadêmico. Está vinculado ao Departamento de
Ciências Biológicas (UESB/Jequié-BA), e foi
criado com a finalidade de desenvolver pesquisas no campo do Ensino de Ciências e Matemática, promovendo a qualificação do educador/
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pesquisador nas áreas de ensino de Biologia,
Física, Química e Matemática, e concomitantemente, gerando conhecimentos que contribuam
para o aprimoramento dos processos de ensino
-aprendizagem na referida área, considerando
todos os níveis de escolaridade no plano da
educação formal e, também, em outras instâncias no plano da educação não-formal.
O Programa é destinado a candidatos graduados (Licenciatura e/ou Bacharelado) em Ciências, Biologia, Física, Química, Matemática e
Pedagogia, além de professores em exercício
de docência nas respectivas áreas. Para o in-

Organização

gresso no programa, é essencial que os alunos
tenham interesse em desenvolver projetos de
pesquisa na área de Ensino de Ciências e Matemática(Área de Concentração).

Programa de Pós-Graduação
em Educação Científica e
Formação de Professores
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Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia

E-mail: ecfp@uesb.edu.br
Fone: (0xx73) 3528-9647

Campus de Jequié – Bahia

Programação

Apresentação
O VII colóquio do PPGECFP será um espaço
aberto para discutir a atual situação da pós
graduação e da pesquisa.
Evento aberto a todos os públicos, Inscrevase e participe das palestras e mesas redondas.
As inscrições poderão ser feitas pelo e-mail
ou presencialmente no dia do colóquio.
Sendo necessário apenas um kg de alimento e/ou ração, que serão doados a instituições da cidade de Jequié.
Para se inscrever como ouvinte envie-nos
um e-mail com o assunto inscrição, contendo nome completo, e-mail, número de RG e
curso/programa do qual faz parte.

Venha participar
com a gente!!

Dia 04 de Abril
08:00 - Credenciamento
09:00 - Mesa de abertura
09:20 - Palestra de abertura:
_______________________________________
Palestrante: Prof. Drª. Nádia Hage Fialho
10:20 - Mesa-Redonda: A pós-graduação e a pesquisa em tempos de incertezas

Dia 05 de Abril
08:30 - Mesa-redonda: Grupos de pesquisa e suas
contribuições para a pesquisa na Universidade.
Membros:
Prof. Dr. Bruno Ferreira dos Santos (Gepeqs – UESB);
Prof. Dr. Marcos Lopes (GPGS – UESB)
Prof. Dr. Paulo Marcelo Teixeira (GP-CTS – UESB)

Membros:
Prof. Drª. Nádia Hage Fialho
Prof. Drª. Daisi Teresinha Chapani
Prof. Drª. Talamira Taita Rodrigues Brito
14:30 - Mesa-redonda: A relação Graduação e Pós
Graduação: parcerias, intercâmbios e suas contribuições.

Mestranda Aiala Silva Souza
14:30 - Mesa-redonda: Os programas de pósgraduação, a pesquisa e os desafios.
Membros: Coordenadores dos programas de pósgraduação do campus da UESB.

Membros:
Mestrando Lucas Conceição (Intercâmbio com Unesp/Bauru – Programa de Pós-graduação Educação
para a Ciência);
Mestre Raviéllen Barros (Intercâmbio com Unesp/
Bauru – Programa de Pós-graduação Educação para a Ciência);
Mestrando Rivaldo Lopes (Intercâmbio na Universidade de Lisboa com o grupo ESSA – Estudos Sociológicos em Sala de Aula).

16:30 Coffee Break

Dia 06 de Abril
09:00 - Apresentação dos pôsteres
(Área externa do pavilhão administrativo)

