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GT1 Projeto de Formação de Professores
- Proposta de discussão com base no documento disparador disponibilizado 
pelas Coordenações de Graduação (Pedagogia e Licenciaturas)

GT.2 Mestrado profissional:
Implicações na Pós-Graduação e na formação docente
- Proposta de discussão a partir de diferentes modelos de programas

GT.3 Linhas de Pesquisa e Grupos de Pesquisa na FE
- Proposta de discussão com base nos documentos produzidos pela Pós-
Graduação e no levantamento sobre a situação atual dos grupos na FE 

GT.4 Consolidação da Reestruturação da Pós-Graduação da FE:
- Discussão da minuta do Regulamento Geral da Pós-Graduação da FE e do 
Novo Regimento do Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE)

GT.5 Avaliação: SINAES e ENADE
- Proposta de discussão feita pelos alunos

GT.6 Pensar o funcionário na perspectiva da Faculdade de Educação 

IV SEMINÁRIO INTERNO DA FE
O lugar da FE na Universidade e na Sociedade

28/abr - segunda

29/abr - terça

9h / Salão Nobre
9h30 às 11h30 / Salão Nobre 

11h30 às 12h / Salão Nobre 

12h / Salão Nobre 
12h30
14h às 17h30 / Salas de aula 

 - Café
- A FE em perspectiva:

                            Projetos e propostas em andamento
                            Dificuldades, questões e controvérsias

    Coordenações de Graduação: Profs. Dirce Zan e Pedro Cunha
    Comissão Central de Graduação: Profa. Eliana Ayoub
    Coordenação de Pós-Graduação: Prof. Dario Fiorentini e 
                                                            Antonio Carlos Amorim
    Comissão Setorial de Avaliação (CSA-RH): Jórgias Ferreira (Mike) 
    Centros Acadêmicos e Associação de Pós-Graduandos 
    Direção: Profs. Luiz Carlos e Ana Luiza

 - Balanço sobre o Projeto ‘‘Construindo espaços de 
encontro para a gestão de pessoas com foco na resolução de conflitos, na 
melhoria de vínculos e na resolutividade’’: Magda Vulcano 

 - Apresentação do ‘‘Grupo Obra Aberta’’
 - Almoço

 - Grupos de trabalho (GTs)

 

9h / Salão Nobre 
9h30 às 12h30 / Salas de aula 
12h30 
14h às 17h / Salão Nobre 
17h / Salão Nobre 

 - Café
- GTs

- Almoço
- Plenária Final 

- Apresentação do ‘‘Duo Papo Furado’’ e coquetel de 
encerramento 
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