
NEPE 
NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM  
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

 

OBJETIVOS: 

O objetivo central do grupo vincula-se às questões de ordem educacional. Elegemos como 

objetos de pesquisa os processos educativos, seus atores, as instituições escolares, as práticas 

e idéias pedagógicas desenvolvidas não apenas no seu interior mas também junto aos grupos 

relacionados a educação de minorias. ·Estabelecer diálogo interinstitucional entre os membros 

das universidades aqui reunidas buscando a implantação e consolidação da pesquisa na 

Universidade Federal de Uberlândia (Campus do Pontal - com reuniões agendadas 

mensalmente). ·Incentivar a pesquisa em Educação nas cidades localizadas no pontal do 

Triângulo Mineiro, traçando paralelos com outras regiões do país. ·Parceria com o núcleo de 

pesquisa em História e Historiografia da Educação da UFU/Uberlândia. ·Parceria com o grupo 

de pesquisa, ensino e extensão Acolhendo Alunos em Situação de Exclusão Social e Escolar: o 

papel da instituição escolar. www.projetoacolhendo.org ·Parceria na edição do periódico 

eletrônico Acolhendo a Alfabetização nos Países de Língua Portuguesa.www.mocambras.org. 

·Participação em congressos nacionais e internacionais com apresentações de comunicações 

coordenadas e publicações de trabalhos completos, decorrentes dos estudos locais e 

comparativos com as demais regiões representadas pelos componentes do núcleo. ·Publicação 

de artigos em periódicos nacionais e internacionais com a mesma finalidade. ·Realização de 

eventos nas instituições envolvidas com temáticas comuns aos objetivos do NEPE-Facip. 

·Apresentar oficinas, mini-cursos e palestra com a temática Educação decorrente das 

pesquisas desenvolvidas pelo núcleo. ·Buscar vínculos institucionais para o incentivo à 

pesquisa científica articulada basicamente aos Cursos de Pedagogia das instituições aqui 

reunidas, envolvendo orientações de trabalhos de conclusão de curso, mestrados e 

doutorados. ·Produção de coletânea de textos com estudos comparativos entre as diferentes 

regiões estudadas pelos pesquisadores do grupo. 

 LINHAS DE PESQUISA: 

·  Educação, Gênero, Etnia e Políticas Públicas : 

Objetivo:   Enfocamos as questões relacionadas a educação de minorias, grupos étnicos ou em 

situações de exclusão social, observando-se as políticas públicas direcionadas para tais 

indivíduos. Dessa forma, estuda-se não apenas as práticas no interior das instituições 

escolares, mas também movimentos de educação popular voltados para a construção da 

cidadania plena nas diferentes regiões do país. 

 · Memória e História da Educação 

Objetivo:  Buscamos refletir sobre a história dos processos educativos, dos atores envolvidos, 

das instituições escolares, além das práticas pedagógicas, utilizando-nos das fontes de 

pesquisa a partir da reunião de diferentes registros e documentação produzidos no âmbito da 
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educação, possibilitando a construção de estudos comparativos da localidade com outras 

regiões. 

·  Pensamento Pedagógico e Educacional 

Objetivo:  A linha Pensamento Pedagógico e Educacional pesquisa sob o enfoque histórico-

educacional, atua na dimensão da concepção de natureza educativa e pedagógica emergente 

no âmbito da filosofia, da história e da cultura ocidental. 

 ·  Psicologia e Ensino Superior 

Objetivo:  A linha Psicologia e Ensino Superior pretende discutir a interlocução entre Psicologia 

e Educação, abordando temáticas relacionadas aos contextos educacionais como: Docência no 

Ensino Superior, Psicopedagogia, Psico- motricidade, Educação Infantil, Formação de 

Professores, Relação Professor-aluno, Bulling, Atitude, Preconceito, Estereótipo, Estresse, 

Síndrome de Burnout, Queixa Escolar e Inclusão. 

  

REALIZAÇÕES DO NÚCLEO: 

  

 SEMEP 2009 

 I Seminário Internacional de Educação do Pontal do Triângulo Mineiro 2009 

 I Seminário de Psicologia da Educação 2009 

 SEMEP 2010 

 SEMEP 2011 
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