
 
 
 

 

 

 

 

 

“Enquanto ensino continuo 

buscando, reprocurando. Ensino 

porque busco, porque indaguei, 

porque indago e me indago. 

Pesquiso para constatar, contatando 

intervenho, intervindo educo e me 

educo. Pesquiso para conhecer o que 

ainda não conheço e comunicar ou 

anunciar a novidade.” 

Paulo Freire 

 

 

 

 

 

 

 
 

PÚBLICO-ALVO 

 

Estudantes dos Cursos de Pós-Graduação, 

Professores-Orientadores e comunidade em 

geral. 

 

 

ORGANIZAÇÃO 

 

Ediênio Vieira Farias 

Coordenador – Pós-Matemática 

Fabiana Santos da Silva 

Coordenador – Pós Educação do Campo 

Junio Batista Custodio 

Assessor Pedagógico 

Clélia Gomes dos Santos 

Professora EBTT 

Grace Itana Cruz Oliveira 

Técnica em Assuntos Educacionais 

REALIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 e 09 de setembro de 2017 

Campus Bom Jesus da Lapa 

Seminário de  

Pós-Graduação do IF Baiano 

– Campus Bom Jesus da 

Lapa 

 

Metodologias participativas 

e formação de professores: 

Experiências construídas pelo 

IF Baiano - Campus Bom 

Jesus da Lapa 

https://www.pensador.com/autor/paulo_freire/


APRESENTAÇÃO 

O Seminário sobre Metodologias 

participativas e formação de professores: 

experiências construídas pelo IF Baiano – 

Campus Bom Jesus da Lapa representa uma 

importante estratégia de integralização 

curricular entre os cursos de especialização 

de Educação do Campo e Educação 

Matemática, atualmente ofertados pela 

instituição. Realizá-lo, concretiza o anseio 

da comunidade acadêmica dos cursos, a fim 

de que sejam fomentadas importantes 

discussões acerca de temáticas relacionadas 

ao fazer científico e profissional dos 

envolvidos. 

Por tratar-se do primeiro evento no 

âmbito dos cursos de pós-graduação, o 

ponto central deste esforço se constitui na 

perspectiva de evidenciar a discussão ética 

e acadêmica-científica nas diferentes 

dimensões das pesquisas em educação. Isso 

significa fortalecer princípios assumidos 

pelo Campus Bom Jesus da Lapa, no 

sentido de propiciar formação acadêmica 

que articule organicamente competência 

científica, técnica, política e postura ética. 

 

 

OBJETIVOS 
 

- Refletir sobre os princípios 

epistemológicos das metodologias 

participativas de pesquisa em educação. 

- Constituir um espaço de debates e 

socialização de experiências dos cursos de 

pós-graduação oferecidos pelo IF Baiano 

Campus Bom Jesus da Lapa; 

- Promover a troca de experiências, a 

interdisciplinaridade e a difusão do 

conhecimento científico, através da 

articulação dos diferentes atores que 

constituem os espaços acadêmicos. 

PROGRAMAÇÃO 
 

1º dia – 08/09/2017 

Local: Auditório 

 

19:00 - Abertura Oficial do evento – 

Coordenadores de Pós-Graduação e 

Direção Acadêmica. 

19:15 - Atividade Cultural – Declamação 

de Poesias e musical - Grupo Teatral do IF 

Baiano; 

19:45 – Conferência: Metodologias 

Participativas em Educação e seus reflexos 

na formação de professores – Profª 

Hildonice Batista / Instituto Federal Baiano. 

 21:00 - Encerramento: Exibição de Vídeo 

Institucional sobre os cursos de Pós-

Graduação. 

2º dia – 09/09/2017 

 Local: Auditório 

 

08:00 - Mesa Redonda: Educação 

Matemática e Educação do Campo na 

perspectiva de seus atores – Prof. Leandro 

Silva Teixeira - IF Baiano – Campus Valença; 

Prof. Eugênia da Silva Pereira / UNEB – 

Campus Guanambi. 

09:30 - Socialização de Experiências de 

Pesquisa dos Estudantes dos Cursos de 

Pós-Graduação do IF Baiano e UNEB. 

10:30 – Conferência: A formação 

profissional e seus reflexos nos 

indicadores educacionais – Prof. Luís 

Ricardo Braga – Secretário Municipal de 

Educação de Bom Jesus da Lapa.  

 

 

 

 

 


