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                             APRESENTAÇÃO 

O Grupo de Estudos e Pesquisas em Leitura, Escrita e Lite-

ratura: história, políticas e ensino (GEPLEL) promove, des-

de agosto de 2009, Seminários de Estudo com alunos e 

professores do Curso de Pedagogia da Faculdade de Ciên-

cias Integradas do Pontal – FACIP/UFU, para ampliação do 

estudo de autores cujas proposições possam fundamentar 

as atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas por 

aqueles.  

Em 2011 o IV Seminário de Estudos será ampliado com a 

parceria do Laboratório de Ensino e Pesquisa em História 

(LAPEH) a fim de ampliar a troca de conhecimentos e ex-

periências de ensino, pesquisa e extensão de professores 

e alunos dos cursos de História, Pedagogia e da comunida-

de acadêmica da FACIP/UFU.  

                                       
 
                                         OBJETIVOS  
Geral:  

Compreender a influência das proposições de Pierre Bour-

dieu na fundamentação de projetos de ensino, pesquisa e 

extensão em Ciências Humanas.  

Específicos:  

• Conhecer a obra de Pierre Bourdieu; 

• Compreender as proposições de Pierre Bourdieu;  

• Interpretar a validade das proposições de Pierre Bourdi-

eu para a fundamentação teórico-metodológica das ativi-

dades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas por 

professores e alunos da graduação em Ciências Huma-

nas; 

• Produzir textos fundamentados nas leituras. 

 
                                   JUSTIFICATIVA 
 
Espera-se que o professor formado nas licenciaturas seja 

capaz de desempenhar atividades de ensino e pesquisa, 

com compromisso social. As Universidades Federais vêm 

contribuindo expressivamente para que a formação dos 

professores, nessa proposta, seja significativa, proporcio-

nando a participação do alunado não somente em ativida-

des de ensino, como também de pesquisa e extensão, vis-

to que a tríade se complementa.  Atualmente as Universi-

dades Federais contam com um grande número de profes-

sores-pesquisadores envolvidos nessa tríade, o que amplia 

a possibilidade de qualificar a formação dos licenciados. O 

espaço de qualificação, nessa perspectiva, não se limita às 

disciplinas oferecidas na matriz curricular das licenciaturas, 

mas em atividades complementares de participação em 

monitoria, pesquisa, extensão e estudos programados co-

mo este que propomos sobre as obras de autores que pos-

sam contribuir com as aprendizagens. Buscamos, assim, 

ultrapassar os dualismos e as dicotomias na formação de 

professores e contribuir para uma aprendizagem na e para 

a práxis.  

                                      
                                   INVESTIMENTO 
 

O estudo demanda a compra do livro Razões Práticas: so-

bre a teoria da ação (Campinas: Papirus Editora) e eventu-

ais impressões de textos complementares, disponibilizados 

por e-mail.  

Leitura para 17/03 disponível em: 

    http://www.scielo.br/pdf/rap/v40n1/v40n1a03.pdf  

                                       

 

                        LOCAL DOS ESTUDOS:  

LAPEH - Laboratório de Ensino e Pesquisa em História 

Bloco A2 - Sala 06 - FACIP/UFU 

 

                       HORÁRIO DOS ESTUDOS:  
Quinzenalmente em dias úteis, às quintas-feiras, das 14h-
17h, a partir de 17/03/2011. 

                                   CERTIFICAÇÃO 

Os participantes serão certificados com carga horária de, 

no mínimo, 32 horas, sendo 27h de encontros presenciais 

e 5h de estudo dirigido. Caso o curso se delongue, as ho-

ras serão contabilizadas na proporção de 80% presencial e 

20% estudo dirigido.  

                                     

                                    INSCRIÇÕES 

De 03 a 16 de maço de 2011, exclusivamente pelo e-mail  

                                 geplel@gmail.com 

 

                   

         INFORMAÇÕES SOBRE OUTROS EVENTOS 

                       http://geplel-ufu.blogspot.com 

 

           


