Portfolio
A FAFE tem como objetivo primordial
desenvolver trabalhos de pesquisa,
ensino, assistência e assessoramento
na área de educação. Desde sua
fundação,
projetos

em

1997,

desenvolve

relacionados

diferentes

aspectos

aos

mais

educacionais,

como por exemplo programas de
PARCEIROS E CURSOS

formação de professores e gestores,
elaboração

de

material

didático,

avaliação, reforço escolar, pesquisa,
PUBLICAÇÕES

publicação de livros, educação à
distância e seminários.

EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA

Em todos eles busca novas idéias e
diferentes práticas, colaborando para
uma

SEMINÁRIOS, EVENTOS E WORKSHOPS

educação

mais

moderna

e eficiente.
O que apresentamos a seguir neste
Portfolio,

é

parte

do

trabalho

desenvolvido ao longo desses quinze
anos.

PARCEIROS E CURSOS
ÓRGÃOS INTERNACIONAIS
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO
Programa Ética e Cidadania – construindo valores na escola e na sociedade
O programa desenvolvido pelo Ministério da Educação contemplou três ações
distintas: produção de material bibliográfico, formação de pessoal e análise de
projetos e avaliação da sua execução. Na produção de material didático, o objetivo
foi subsidiar, através de textos e sugestões pedagógicas de atividades, as escolas e
seus agentes no desenvolvimento do Programa. A segunda ação envolveu a
formação de pessoal docente, técnico e dirigentes escolares para atuar na
implantação e implementação do Programa Ética e Cidadania e por fim a análise
da avaliação de projetos escolares inscritos em concurso público do Ministério da
Educação e selecionados Comitê Gestor do Programa.

Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF
Produção de video: Violência doméstica fatal contra crianças e adolescentes
O programa desenvolvido pelo LACRI – Laboratório de Estudo da Criança do
Instituto de Psicologia da USP, contemplou a produção e a projeção do video
“Violência domestica fatal contra crianças e adolescentes – video crônicas de morte
anunciada”. O objetivo principal do video, foi prevenir de que a morte de crianças e
adolescentes em família quase sempre previsíveis, porque anunciadas muito tempo
antes por sinais, além disso, orientar a violência doméstica fatal contra crianças e
adolescentes, detectadas antes precocemente pelos sinais de perigo, no cotidiano
da vida familiar. O video foi apresentado em 17 estados brasileiros através do
Telecurso de Especialização na área de Violência Doméstica contra crianças e
adolescentes. Foram coletados depoimentos da população que assistiu ao video, o
que foi acrescentado na versão definitive do video.
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PARCEIROS E CURSOS

ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL
Ministério da Cultura - MINC
Ponto de Cultura
Pesquisas atuais no campo da neurologia, psicologia e pedagogia evidenciam
a relevância do lúdico para a expressão da cultura infantil, bem como para
aprendizagem e o desenvolvimento da criança. A formação de professores não
pode prescindir da utilização do lúdico no trabalho com as crianças, o projeto
justifica-se por oferecer a toda comunidade além dos profissionais da educação e
estudantes, formação sistemática bem como local vivencial (laboratório e museu) e
virtual (site) para aplicação dos conteúdos aprendidos durante as oficinas. Com
base nisso, o Programa contemplou a realização de oficinas para a formação de
agentes cultura viva, professores e estudantes na area do lúdico e das artes, além
disso, a organização de espaços para a aplicação das técnicas aprendidas,
construção de materiais gráficos e digitalizados para divulgação e acervo para
pesquisa.

Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República
Direitos Humanos na Escola
O curso de formação em educação e direitos humanos no programa Direitos
Humanos na Escola voltou-se para educadores das redes públicas estadual,
municipais e para líderes comunitários especificamente do Butantã, contemplando
palestras, atividades culturais e grupos de estudo sobre os temas: Educação e
Formação Ética, Democracia e Direitos Humanos, Desigualdade e Violência e Direitos
Humanos.
Paralelamente à formação, foram organizadas reuniões do Comitê Paulista de
Educação em Direitos Humanos, visando organizar e fomentar iniciativas de
formação na área, como as de Marília, Presidente Prudente, entre outras.
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PARCEIROS E CURSOS

SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas - CENP
Curso de Formação Universitária do Professor Indígena
O curso teve como objetivo, o aprofundamento das ações de formação dos
professores e professoras das escolas indígenas das aldeias do Estado de São Paulo,
quer em termos de conhecimento, quer em termos de formação e attitudes como
docente, atendendo às diretrizes estabelecidas pela política nacional de Educação
Escolar Indígena. De maneira geral, o programa refletiu a continuação do processo
de ensinar e aprender de acordo com a realidade da escola indígena, seja
emtermos de conhecimento adquirido em sala de aula, seja naquele que diz
respeito à natureza da comunicação com o “outro culturalmente diferente”.

Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE
PEC – Formação Universitária Municípios
O curso tomou como referências os marcos da política educacional ditados
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e pelas Diretrizes Curriculares
Nacionais do Ensino Fundamental, as recomendações dos Parâmetros Curriculares
Nacionais, do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil e os

Nam nec dui vel sapien semper
sollicitudin. Curabitur
dui justo,
dispositivos
expedidos
pelos Conselhos Nacional e Estadual de Educação relativos
venenatis a, pharetra vitae,
in, velit. para a educação básica, articulados com os princípios
formação deultrices
professores

à
e

diretrizes da política educacional dos municípios participantes. Considerado um
programa

especial,

devido

ao

forte

Apoio

de

mídias

interativas

como

Videoconferência, Trabalho Monitorado através de sessões on-line, off-line e de
suporte as Vivências Culturais e os Trabalhos de Conclusão do Curso (TCC)
contemplaram as atividades durante todo o curso.
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PARCEIROS E CURSOS

Diretorias Regionais de Ensino: Centro Oeste, Centro Sul, Sul 1, Sul 2, Leste 5, São
Roque, Taboão da Serra, Carapicuiba, Caieiras, Osasco, Itapevi, Mogi das Cruzes
Teia do Saber
A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, concentrando seus
esforços para oferecer à população uma escola pública de qualidade, que receba
e mantenha sob seus cuidados todas as crianças e jovens, favorecendo o acesso à
cultura, à arte, à ciência, ao mundo do trabalho, que eduque para o convívio social
e solidário, para o comportamento ético, para o desenvolvimento do sentido da
justiça, o aprimoramento pessoal e a valorização da vida, razão pela qual priorizou
entre suas ações, a formação dos professores atuantes na Rede Estadual de Ensino.
As ações tomaram como diretrizes, os Parâmetros Curriculares Nacionais, e os
temas foram desenvolvidos por meio de uma prática metodológica incentivando o
estudo, privilegiando a construção e a aplicação do conhecimento e assegurando a
reflexão sobre a prática do participante no desenvolvimento das atividades em
serviço, sendo este objeto de discussão durante os encontros. Foram contempladas
as áreas: Biologia, Física, Química, Matemática, História, Geografia, Artes, Língua
Portuguesa, Literatura, Leitura e Escrita.

.
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PARCEIROS E CURSOS

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo
Formação Continuada para Professores Orientadores das Salas de Leitura
O curso de formação teve como objetivo, ajudar a transformar a sala de
leitura num espaço mais bem organizado e melhor aproveitado, através da
discussão dos critérios para organização do espaço aliado à rotina das salas,
adequando as atividades da leitura às diferentes turmas.
Através de estudos teóricos e atividades práticas o desenvolvimento dos
trabalhos visaram: a otimização, organização e aproveitamento do tempo e do
espaço das sala de leitura; a discussão de critérios permitindo a implementação de
uma rotina dentro das salas de aula, colaborando com isso, na organização do
espaço; sugestão de atividades de leitura de acordo com as diferentes turmas, ou
seja, de forma mais adequada a cada uma delas.

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo
Alfabetização e Letramento: um compromisso de todas as áreas
Com base na necessidade de intensificar os estudos de alfabetização e de
envolver todos os professores como responsáveis por esse desafio, na perspectiva de
que o letramento é essencialmente a apropriação do sistema de representação
escrita, constituindo-se no estado de quem interage com diferentes gêneros e tipos
de texto e com as diferentes funções e usos da escrita, abrangendo o dizer, o ouvir, o
ler, o escrever e o ser. Com isso o curso foi desenvolvido propiciando vivências
culturais como filmes, peças exposições etc, através de oficinas de vivência e
produção cultural em diferentes linguagens, leituras e discussões teóricas, oficinas de
elaboração
experiências.

de

atividades

pedagógicas

e

seminários

de

socialização

de

PARCEIROS E CURSOS
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo
Supervisores Escolares em Ação
Dentre as atribuições que integram a ação supervisora e talvez, uma das
principais é o desenvolvimento de processos e procedimentos de acompanhamento
do trabalho pedagógico que se realiza na escola, articulando as dinâmicas da
escola, nível micro, com as políticas que se estabelecem no âmbito da Secretaria de
Educação, níveis meso e macro. O curso seguiu uma proposta visando articular o
processo de formação dos supervisores escolares as dimensões política e técnica, as
experiências internas da SME e contribuições presentes na literatura acerca de
acompanhamento e avaliação visando suscitar a proposição de delineamentos que
contemplem a apreciação de indicadores educacionais diversos, oriundos da autoavaliação e da avaliação externa.

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo
Inclusão: um desafio para os sistemas educacionais
O programa desenvolvido no curso, teve como estratégia o desenvolvimento
de sistemas inclusivos em salas comuns de escolas regulares capazes de responder à
diversidade de forma efetiva, escolas que exerçam seu papel social frente aos
grupos

mais

vulneráveis,

que

têm

experimentado

exclusão,

discriminação,

segregação nas escolas convencionais e afastamento de seus colegas.
Com base nisso, o objetivo do curso foi de modo geral, garantir o acesso de
todas as crianças e adolescentes com necessidades educacionais especiais ao
sistema educacional público, bem como disseminar a política de construção desses
temas educacionais inclusivos e o apoio ao processo de implementação nos
municípios brasileiros. Foram desenvolvidas oficinas e palestras para discussão dos
temas abordados.
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PARCEIROS E CURSOS
Secretaria Municipal de Educação de Itatiba
Programa de Educação Continuada
A paceria com a SME de Itatiba vem agregando diversos trabalhos a cada
ano, onde destes, destacamos: a consultoria mensal para coordenadores e/ou
supervisores nas areas de (Português, Matemática, História, Geografia, Ciências,
Inglês, Educação Física e Arte) além das áreas de Educação Inclusiva e EJA. A
segunda um programa de formação continuada para Diretores. A terceira com a
formação de grupos de estudos para discussão sobre questões de avaliação
institucional, aprendizagem dos alunos, resultados obtidos em provas de avaliação
externa e sua importância. Além disso, outros dois trabalhos em destaque
contemplaram essa parceria, o Fórum de Debates com a participação de todos os
professores do ensino fundamental e educadores de creches da rede municipal de
ensino discutindo temas importantes na troca de experiências e a elaboração e
aplicação da Prova Itatiba 2007, com o objetivo de avaliar a rede de ensino
envolvendo todos os alunos do ciclo II do Ensino Fundamental, o que totalizou em
12524 provas aplicadas.

Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos
Curso de Especialização em: Educação Infantil, Formação de Professores do
Ensino Fundamental, Educação para Jovens e Adultos e Gestão da Educação
Com a necessidade do fortalecimento das funções do ensino e da pesquisa,
através da melhoria na qualidade e na formação de professores, o curso buscou
dentro de cada modalidade, uma contribuição para o aprimoramento da formação
de acordo com temas relacionados ãs devidas disciplinas do curso. Envolveram
atividades como: aulas expositivas, debates, palestras, elaboração de registros e
portfolios, seminários e a elaboração do TCC, contemplando questões relacionadas
diretamente ãs atividades docentes na SME de Guarulhos.
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PARCEIROS E CURSOS
Secretaria Municipal de Educação de Osasco
Programas: PROJOVEM; Juventude Cidadã, Qualificação Social e Profissional
PROJOVEM; PROJOVEM Urbano
O desemprego juvenil é um dos principais desafios enfrentados pelo Governo,
ou seja, os jovens entre 16 e 24 anos representam grande parte dos desempregados
do país, significando o dobro da taxa de desemprego em geral. Frente a essa
situação, a SME de Osasco através desses programas, visou na contribuição para
que em certa forma, reverter esse quadro atual em que os jovens veem enfretando.
Com o objetivo principal de elevar a escolaridade, a qualificação profissional e a
participação comunitária dos mesmos.

Secretaria Municipal de Educação de Ubatuba
Capacitação de Professores
Com a assinatura do convênio “Todos pela Educação” feito em parceria com
o Ministério da Educação e a SME de Ubatuba, se fez a necessidade de capacitar
professores e a equipe de gestão da Secretaria Municipal de Educação, para o uso
efetivo e integração da tecnologia às atividades docentes e discentes. Todo o
trabalho desenvolvido, trouxe de certa forma reflexão e melhorias ao processo,
reforçando a intenção e a necessidade do trabalho articulado envolvendo
professores, formadores,

coordenadores, dirigentes educacionais, famíliase a

sociedade em geral. Foram desenvolvidas oficinas mensais de capacitação,
reuniões além de produção e uso de novos instrumentos de avaliação.
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PARCEIROS E CURSOS

SOCIEDADES CIENTÍFICAS E INSTITUIÇÕES
CEBRAP – Centro Brasileiro de Análise e Planejamento
PROSARE – Programa de Apoio a Projetos em Sexualidade e Saúde Reprodutiva
“Ensino religioso em escolas públicas: normas federais e estaduais e seu
impacto sobre a cidadania, com especial atenção a sexualidade e a saúde
reprodutiva”

O Programa refere-se a um projeto de pesquisa, cujos beneficiários são
pesquisadores que trabalham com a temática do ensino religioso e direitos
reprodutivos na comunidade científica, assim como a sociedade em geral, pelas
repercussões dos resultados, como já se observa nos resultados parciais. Os objetivos
propostos seguiram: levantamento e sistematização da lesgislação e outros
instrumentos normatizadores referentes ao ensino religioso nas escolas públicas, em
nível nacional, voltando-se também para análise do impacto que a introdução do
ensino religioso nas escolas públicas oferece para a cidadania, com atenção
específica para os temas dos direitos humanos; reunião de um grupo qualificado de
pesquisadores, de forma a mantê-los articulados em rede ao longo do projeto,
permitindo tanto a produção de material analítico lido criticamente por acadêmicos,
como a presença de um grupo que possa ajudar a responder de forma articulada a
desafios que surjiram no processo, tendo em vista as ameaças que ainda pairam de
tentativas de tornar obrigatório o ensino religioso, tornando ainda mais grave a
situação atual e ainda o fortalecimento do trabalho já desenvolvido por um grupo
de pesquisa da FEUSP, dando-lhe condição material de continuidade.
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PARCEIROS E CURSOS
ORACLE – Education Foundation
Instituto para a aprendizagem do século XXI
O curso de formação “Instituto para a aprendizagem do século XXI”visou
ensinar

os

professores

na

elaboração

e

implementação

de

projetos

de

aprendizagem online, ajudando os alunos no desenvolvimento das competências do
século XXI. A base do curso justifica-se no trabalho com tecnologia na aprendizagem
baseada em projetos o que representa um desafio para muitos professores de ensino
fundamental e médio. Essa demanda cresce na medida em que governos e
ministérios de educação reconhecem como as competências de aprendizagem
para o século XXI podem contribuir para uma participação efetiva na sociedade do
conhecimento.

ZOOM Editora Educacional LTDA
Produção de Material LEGO ZOOM
Considerando que a ZOOM Editora Educacional é distribuidora exclusiva, no
Brasil, da LEGO Educacional Division, divisão educacional do Grupo LEGO
autorizando a ZOOM Editora a desenvolver produtos e/ou serviços na linha
educacional, dentro do alto padrão de qualidade do Grupo LEGO, de quem obteve
licenciameto para organizar uma publicação periódica de educação tecnológica
“Revista de Educação Tecnológica LEGO ZOOM” feita em parceria com a ZOOM
Editora Educacional LTDA.
Essa parceria contou com a criação de material didático da revista, destinado
para o ensino médio, através dos volumes 1,2 e 3, contemplando os conteúdos da
area de Física: Disciplina Mecânica-Movimento, Leis de conservação, equilíbrio e
energia. O conteúdo do material seguiu a linha preconizada por Paulo Freire
(problematização, organização e extensão do conhecimento).
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PARCEIROS E CURSOS
University of Victoria (Universidade de Vitoria/Canadá)
Gestão participativa e sustentável de resíduos sólidos Brasil/Canadá
O convênio firmado com a Universidade de Vitoria do Canadá, tem como
objetivo, o apoio à gestão participative e sustentável integrada de resíduos sólidos
na área metropolitana expandida de São Paulo, de modo a melhorar a qualidade
de vida e assegurar a sustentabilidade ambiental e econômica nos grandes
aglomerados urbanos e ainda a cooperação acadêmica no sentido de desenvolver
o projeto, promovendo o intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de
graduação, pós-graduação e membros da equipe técnica.

SBPPC – Sociedade Brasileira de Profissionais em Pesquisa Clínica
Prova de certificação para profissionais que atuam em pesquisa clínica
A SBPPC – Sociedade Brasileira de Profissionais em Pesquisa Clínica, entidade
nacional que congrega profissionais (medicos, biólogos, bioquímicos, farmacêuticos
etc) envolvidos com pesquisas clínicas, sentindo a necessidade de normas mais
claras para atuação no setor, promove a cada ano um concurso com a finalidade
de oferecer uma certificação aos aprovados.
As provas são oferecidas em três categorias: Coordenação de Centros de
Pesquisa Clínica, Monitoria de Estudos Clínicos e Ética e Boas Práticas Clínicas.
Com isso, a FAFE recebe as inscrições, aplica e executa a correção das provas,
analisa os resultados e estabelece notas de corte, através de métodos quantitativos
de padronização.
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PUBLICAÇÕES

Revista da FAFE

Edição Número 1 - 2004

Compartilhar as experiências através dos
projetos é o objetivo principal das trës
edições da revista, lançadas pela FAFE.
Uma amostra dos benefícios alcançados
Edição Número 2 - 2006

para a Educação em São Paulo e no
Brasil.

Benefícios

que

vão

desde

a

formação de professores até a inclusão
de alunos com necessidades especiais,
Edição Número 3 - 2006

através de novas idéias e diferentes
práticas de ensino aos professores que
atuam nas escolas, colaborando por uma
educação mais moderna e eficiente.

Organização:
Maria do Rosário Silveira Porto
Olga Molina
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PUBLICAÇÕES

O Ensino Municipal e a Educação
Brasileira
Os textos constantes desta publicação, apresentam as palestras e os debates
ocorridos

por

ocasião

do

Seminário

“O

Ensino

Municipal

e

a

Educação

Brasileira”organizado pela Secretaria Muncipal de Educação de São Paulo em agoso
de 1999. Os temas abordados tiveram como
objetivo contribuir para a formação continuada
dos quadros dirigentes: Delegados, Supervisores,
Equipes Técnicas dos órgãos centrais da Secretaria
quanto à avaliação, formulação e implementação
de políticas educacionais. Ao lado do exame dos
condicionantes

mais

amplos

internacionais,

nacionais, regionais, estaduais, os expositores procuraram ocupar-se da situação
concreta da capital paulista. Foram analisadas as relações entre LDB e política
educacional, em um ambiente de mudança e de municipalização crescente do
aendimento educacional, sob a ótica da procura do aumento da taxa de inclusão
social. A implementação de políticas educacionais e a ação supervisora foram vistas
à luz da valorização positiva da autonomia da unidade escolar e, em consequencia,
o problema do projeto pedagógico da escola e a avaliação institucional
mereceram cuidadosa atenção.
O leitor destes textos poderá, seguramente, encontrar contribuições de grande
significação para o tema, ainda mais considerando a qualidade dos integrantes do
Seminário, sejam os expositores, sejam os demais participantes, todos eles
comprometidos com a melhoria do ensino municipal paulistano.
Organização:
Jair Militão da Silva
João Gualberto de C. Menezes
João Pedro da Fonseca
José Mario Pires Azanha
Myriam Krasilchik
Nacim Walter Chieco
Sandra Maria Zakia Lian Sousa
FAFE – Fundação de Apoio à Faculdade de Educação
1999
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PUBLICAÇÕES

PEC Construindo Sempre

MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO AO PROGRAMA
ÁREAS: BIOLOGIA, QUÍMICA, FÍSICA, MATEMÁTICA,
LÍNGUA PORTUGUESA, HISTÓRIA E GEOGRAFIA
O conteúdo do material didático é composto de textos básicos e atividades
de apoio às aulas presenciais, virtuais, videoconferências, trabalho monitorado, além
disso referências adicionais com indicações comentadas ou não de sites, livros e
filmes relacionados com cada tema tratado no módulo.
Organizaçào:
Myriam Krasilchik
Marieta Lucia Machado Nicolau
Biologia: Silvia Luzia Frateschi Trivelato
Física: Luiz Carlos Gomes
Geografia: Sonia Maria Vanzella Castelar
História: Katia Maria Abud
Matemática: Cristina Cerri
Língua Portuguesa: Maria Lúcia Victorio de Oliveira Andrade
Química: Maria Eunice Ribeiro Marcondes
FAFE - Fundação de Apoio ã Faculdade de Educação
Fundação Carlos Alberto Vanzolini
2002
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PUBLICAÇÕES

Magistério Indígena
O respeito à diversidade é um dos
princípios básicos para a construção de uma
sociedade
pautada
pela
tolerância,
compreensão, ausência de discriminação e
de preconceito – fatores que culminam com a
tão sonhada cultura da paz. A sabedoria e a
riqueza maior de um povo estão, justamente
na capacidade de aceitar o outro com as
suas diferenças, o que torna possível a troca
de experiências e conhecimentos essenciais à
vida em sociedade. Educar é, dentre outras
coisas, despertar para a importância desses
valores. Esse é o objetivo maior do Projeto
Pedagógico de Formação de Professores
Indígenas, cujas diretrizes, programas a ações
estão
detalhadamente
expostos
nesta
publicação. Portanto o objetivo desse material
é a divulgação dessa experiência mostrando
que a implementação de uma educação de
excelência só ocorre por meio da criação de
políticas públicas comprometidas tanto com a
qualidade de ensino quanto com a
universalização desse benefício.

Organização:
Adriana Domite Mendonça
Cecília Hanna Mate
Daniel Monteiro costa Manduruku
Idméa Semeghini-Siqueira
Maria do Carmo Santos Domite
Nívia Gordo
Patrícia Zuppi
Rogério Ferreira
Sonia Maria Vanzella Castellar
Sonia Regina Coelho
Suzana Prudente Corrêa
Ubiratã Antonio M. Araújo
Secretaria de Estado da Educação de São Paulo
FAFE – Fundação de Apoio à Faculdade de Educação
2003
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PUBLICAÇÕES

Guia Didático: Memória da Biologia na
cidade de São Paulo

O guia didático Memória da Biologia na
cidade de São Paulo, formulado com aspectos da
história da coleção das exposições e das atividades
educativas do Museu de Zoologia, do Instituto de
Botânica, da Fundação Parque Zoológico e do
Instituto

Butantã.

educadores

de

Seu
ensino

objetivo,

divulgar

fundamental,

entre

médio

e

superior, estudantes, profissionais do campo da educação não-formal e educadores
em geral,
Foi intenção também fornecer sugestões para que os diferentes grupos de
educadores preocupados com o ensino e a divulgação científica pudessem utilizar
esses locais e desse modo, encontrar no guia propostas de atividades educativas a
serem utilizadas em cada Instituto.

Organização:
Alessandra Bizerra
Luciana Conrado Martins
Martha Marandino
Silvia Frateschi Trivelato
Faculdade de Educação da USP
Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP
2004
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PUBLICAÇÕES

Programa Pró-Universitário
MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO AO PROGRAMA
ÁREAS: BIOLOGIA, FÍSICA, QUÍMICA, MATEMÁTICA,
LÍNGUA PORTUGUESA, INGLÊS,
GEOGRAFIA E HISTÓRIA
Com a efetiva expansão e crescente melhoria do
ensino médio estadual, os desafios vivenciados por
todos os jovens matriculados nas escolas da rede
estadual de ensino no momento de ingressar nas
universidades públicas vêm se inserindo, ao longo dos
anos, num contexto aparentemente contraditório. Se
de um lado nota-se um gradual aumento no
percentual dos jovens aprovados nos exames
vestibulares da FUVEST, o que indubitamente,
comprova a qualidade dos estudos públicos
oferecidos, de outro mostra quão desiguais têm sido
as condições apresentadas pelos alunos ao
concluírem a última etapa da educação básica. A
proposta do Programa foi oferecer cerca de 5000
vagas para alunos matriculados na Terceira série de
curso regular do ensino médio afim de buscar ampliar
e diversificar as oportunidades de aprendizagem de
novos conhecimentos e conteúdos de modo a
instrumentalizar o aluno para uma efetiva inserção no
mundo acadêmico. Tal proposta pedagógica
buscará comtemplar as diferentes disciplinas do
currículo do ensino médio mediante material didático
especialmente elaborado para esse fim como
mostram as ilustrações.

Organização:
Eleny Mitrulis
Helena Coharik Chamlian
Biologia: PauloTakeo Sano e Lyria Mori
Física: Mauricio Pietrocola e Nobuko Ueta
Geografia: Sonia Castelar e Elvio Rodrigues
História: Katia Abud e Raquel Glezer
Língua Inglesa: Ana Maria Carmagnani e Walkiyria Monte Mor
Língua Portuguesa: Maria Oliveira, Neide Rezende e Valdir Barzotto
Matemática: Antonio Brolezzi, Elvia Sallum e Martha Monteiro
Química: Maria Marcondes e Marcelo Giordan
FAFE - Fundação de Apoio à Faculdade de Educação
2004
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PUBLICAÇÕES

A Diversidade e o Trabalho Escolar
Cadernos Temáticos:
Multiplicidades Culturais e
Representações

Gênero, Sexualidade e
Discriminação

Multiculturalismo

Histórias de vida, autobiografias e
projetos de formação

Os Cadernos Temáticos são resultado de um trabalho de colaboração entre os
professores da Rede Municipal de Ensino de São Paulo e professores ligados à FAFE,
através do curso A Diversidade e o Trabalho Escolar.
A proposta tem como objetivo a reflexão sobre as multiplicidades culturais,
garantindo aos professores um espaço de ampliação do conhecimento teórico,
trabalhando numa perspectiva sócio-histórico-cultural. Além disso cada professor e
cada aluno foram concebidos como leitores e escritores de sua própria realidade e
história.

Organização:
Cynthia Pereira de Sousa
Denice Bábara Catani
Rosário Genta Lugli
Vivian Batista da Silva
FAFE – Fundação de Apoio à Faculdade de Educação
2005
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PUBLICAÇÕES

PEC-Programa de Educação Continuada

Uma experiência de formação
de professores da USP

A importância do Programa de Educação
Continuada,

que

teve

início

em

1997

e

prolongou-se até 2002, consolidou-se com o
conceito de que a educação qualificada
apenas se constrói com professores igualmente
qulificados. Neste sentido o livro registra uma
excepcional

experiência

de

formação

de

professores da Universidade de São Paulo que
possibilitou a ampliação do conhecimento e da
democratização do ensino no Brasil. Os cursos
de qualificação do corpo docente em area de
especialização

não

apenas

repercutem

e

Organização:
Marieta Lucia Machado Nicolau
Myriam Krasilchik

promovem profundas alterações no tecido
social, mas são também pressupostos para
ações de cidadania e do desenvolvimento.
Sendo assim, sua proposta é estimular e auxiliary
todos os que trabalham com educação, sendo
o programa exemplo a ser seguido, discutido e
aprimorado, a fim de vencermos as grandes
distâncias que seguem desestabilizando nossa
sociedade, até atingirmos a meta de educação
qualificada para todos.
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Editora: Imprensa Oficial
2006

PUBLICAÇÕES

Caderno de Memórias
Durante os trabalhos no Seminário Avaliação Externa,
Projeto Político-Pedagógico e o Processo de Ensino de
Aprendizagem

no

Ensino

Médio,

foram

coletados

resumos dos palestrantes e relatos elaborados pela
equipe de redatores, com base em anotações feitas em
todos

os

momentos

das

atividades

acadêmicas

realizadas durante os três dias de evento que teve como
tema central a Avaliação em todos os aspectos. Sua
produção consistiu no intuito de registrar a dinâmica e o
teor das apresentações e discussões vivenciadas por
todos aqueles que participaram do evento.

Organização:
Anna Maria Pessoa de Carvalho
Lívia de Araújo Donnini Rodrigues
Marcelo Acquaviva
FAFE – Fundação de Apoio à Faculdade de Educação
2006
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PUBLICAÇÕES

Formação e Autoformação
Saberes e práticas nas experiências dos professores
O livro busca contribuir para os estudos
acerca

das

práticas

de

formação

e

autoformação, desenvolvidas no âmbito de
projetos

de

educação

continuada

de

profissionais do ensino, tomando como base
a experiência do Curso de Especialização
em Ensino Fundamental, promovido pela
Secretaria de Educação do Município de
Santo André em parceria com a FAFE.
Para tanto, reune textos dos docentes do curso e uma parte representativa da
produção realizada pelas alunas-professoras, em função das diversas propostas
didáticas. Com essa iniciativa, pretende-se divulgar os procedimentos com base nos
quais se procurou explicitar a contribuição dos diferentes saberes para a
compreensão dos fenômenos educacionais e as maneiras pelas quais as alunasprofessoras

se

apropriaram

dos

conteúdos

apresentados,

estabelecendo

articulações com as experiências da salade aula. Contudo esta publicação é de
extrema importância para a ampliação do conhecimento de que se dispõe acerca
das práticas de formação docente.

Organização:
Denice Barbara Catani
PaulaPerin Vicentin
Escrituras Editora e Distribuidora de Livros LTDA
2006
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PUBLICAÇÕES

Programa Ética e Cidadania
O Programa Ética e Cidadania: construindo valores na escola e na sociedade, uma
parceria com a UNESCO e considerado pela relevância das temáticas como um
projeto de grande impacto educacional e social.
Contudo acredita-se que a escola deva ser um espaço formativo fundamentado por
princípios da democracia, da ética, da responsabilidade social, do interesse coletivo,
da identidade nacional e da própria condição humana. Diante disso, o programa
pressupôs a criação de Fóruns Escolares de Ética e Cidadania além de suporte
pedagógico às escolas e seus agentes visando à formação de equips, estimulando a
realização de projectors e propiciando ações a serem desenvolvidas na escola e na
comunidade e as parcerias com ministérios, órgãos de governo em todos os níveis e
organizações sociais e não-governamentais que vieram a contribuir para a
efetivação das propostas.
Além de suas atividades presenciais através de formação de professores, contribuiu
também na elaboração e produção de materiais didáticos contemplando quatro
eixos temáticos:

Ética
Direitos Humanos
Convivência Democrática
Inclusão Social

Organização:
Ulisses Ferreira de Araújo
Ministério da Educação
Secretaria da Educação Básica
2006
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Coleção Idéias em Ação
Ensino de Arte
A coleção Idéias em Ação nasceu da iniciativa
conjunta de professores do Departamento de
Metodologia do Ensino da Faculdade de
Educação da Universidade de São Paulo, que, por
vários anos, vêm trabalhando em projetos de
Formação Continuada de Professores geridos pela
FAFE.
Os livros dessa coleção são dirigidos, em especial,
aos professores que estão em sala de aula,
desenvolvendo trabalhos com seus alunos e
influenciando as novas gerações. Por conseguinte, tais obras também têm como
leitores os futuros professores e aqueles que planejam cursos de Formação
Continuada para Professores. Cada um deles, traz o “que”, “como”e “por
que”abordar variados tópicos dos conteúdos específicos, discutindo as novas
linguagens a eles associadas e propondo atividades de formação que levem o
professor a refletir sobre o processo de ensino e de aprendizagem.
No volume Ensino de Arte, a obra apresenta diversas teorias que embasam o
trabalho com arte-educação e aborda, de forma objetiva e sintética, vários temas
relacionados à Arte, dialogando com todos os que trabalham seu ensino em diversos
contextos. Nela são discutidas as tendências do ensino de arte mais recorrentes no
Brasil no início do século XXI, a importância do Ensino de Arte e as especificidades
que delineiam essa area do conhecimento. A avaliação em arte, assunto polêmico
também está presente neste livro, bem como as formas de organização da prática
de organização, por meio dos registros do professor e de suas reflexões. Como
prática, as autoras oferecem sugestões de planejamento e orientações para o
trabalho com leitura de imagens, além de orientações para que o arte-educador
organize pequenas expedições artísticas/culturais com seus alunos. Ao final de cada
capítulo, o leitor encontrará uma lista de sites, preparada especialmente para este
livro, com informações de qualidade na area de arte.

Organização:
Luciana Mourão Arslan
Rosa Iavelberg
Coordenação da Coleção:
Anna Maria Pessoa de Carvalho
Editora Thomson Learning Edições Ltda.
2006
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Coleção Idéias em Ação
Ensino de Educação Física
A coleção Idéias em Ação nasceu da iniciativa
conjunta de professores do Departamento de
Metodologia do Ensino da Faculdade de Educação
da Universidade de São Paulo, que, por vários anos,
vêm trabalhando em projetos de Formação
Continuada de Professores geridos pela FAFE.
Os livros dessa coleção são dirigidos, em especial, aos
professores
que
estão
em
sala
de
aula,
desenvolvendo trabalhos com seus alunos e
influenciando as novas gerações. Por conseguinte, tais obras também têm como
leitores os futuros professores e aqueles que planejam cursos de Formação
Continuada para Professores. Cada um deles, traz o “que”, “como”e “por
que”abordar variados tópicos dos conteúdos específicos, discutindo as novas
linguagens a eles associadas e propondo atividades de formação que levem o
professor a refletir sobre o processo de ensino e de aprendizagem.
No volume Ensino de Educação Física, a obra discute as quatro principais
abordagens da Educação Física escolar, considerando a autonomia conferida pela
Lei de Diretrizes e Bases (LDB) para a elaboração da proposta pedagógica de cada
unidade escolar, o que proporciona condições para construções curriculares
diferenciadas do componente educação física, desencadeando diferentes métodos
de ensino. O texto da obra fundamenta cada abordagem e sugere métodos
adequados a cada uma delas. A obra apresenta uma sólida fundamentação
teórica e foi elaborada a partir de estudos de campo na modalidade pesquisa-ação
em escolas da rede pública e privada. Os casos foram retirados dos estudos de
campo realizados pelo Grupo de Pesquisa em Educação Física Escolar da Faculdade
de Educação da Universidade de São Paulo.

Organização:
Marcos Garcia Neira
Coordenação da Coleção:
Anna Maria Pessoa de Carvalho
Editora Thomson Learning Edições Ltda.
2007
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Coleção Idéias em Ação
Ensino de Língua Portuguesa
A coleção Idéias em Ação nasceu da iniciativa
conjunta de professores do Departamento de
Metodologia do Ensino da Faculdade de Educação
da Universidade de São Paulo, que, por vários anos,
vêm trabalhando em projetos de Formação
Continuada de Professores geridos pela FAFE.
Os livros dessa coleção são dirigidos, em especial,
aos professores que estão em sala de aula,
desenvolvendo trabalhos com seus alunos e
influenciando as novas gerações. Por conseguinte,
tais obras também têm como leitores os futuros professores e aqueles que planejam
cursos de Formação Continuada para Professores. Cada um deles, traz o “que”,
“como”e “por que”abordar variados tópicos dos conteúdos específicos, discutindo
as novas linguagens a eles associadas e propondo atividades de formação que
levem o professor a refletir sobre o processo de ensino e de aprendizagem.
No volume Ensino de Língua Portuguesa o trabalho apresentado é um dos resultados
mais palpáveis de nossa pesquisa sobre a metodologia de ensino da Língua
Portuguesa. Na parte I, começamos este volume com uma discussão mais ampla
sobre os desafios que as alterações sofridas pelos alunos trazem ao ensino de nossa
lingual. Na parte II, passamos para a construção de um trabalho que visa ao
aprimoramento da leitura dos mais variados tipos de texto; na parte III, colocamos o
ensino da escrita em discussão e indicamos algumas soluções de encaminhamento
para os impasses apresentados. Concluímos, na parte IV, discorrendo sobre a
necessidade de uma análise a ser realizada pelo aluno e pelo professor; o primeiro,
considerando a linguagem como objeto; o Segundo, avaliando a produção do
aluno.

Organização:
Claudia Riolfi
Andreza Rocha
Marco A. Canadas
Marinalva Barbosa
Milena Magalhães
Rosana Ramos
Coordenação da Coleção:
Anna Maria Pessoa de Carvalho
Editora Thomson Learning Edições Ltda.
2008
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PUBLICAÇÕES

Ensino Religioso em Escolas Públicas
Impactos sobre o Estado Laico
A proposta de ensino religioso, hoje presente na
legislação brasileira, tem aberto a escola pública à pressão
de grupos religiosos que detém ou tentam deter há séculos a
hegemonia no país. Por isso, este livro busca analisar aspectos
da ordem legal e normativa como ponto fulcral do problema
do ensino religioso nas escolas públicas, e de suas intenções com sociedade e
cidadania, incluindo estudos de casos, destacando impactos sobre o Estado Laico.
Além disso, há tentativa de imposição de padrão homogêneo de valores e
comportamentos a crianças e adolescentes, contra a diversidade religiosa presente
no Brasil, afetando direitos fundamentais, em especial o direito à liberdade de
consciência, de crença e de culto, bem como direitos sexuais e reprodutivos.
Desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa “Discriminação, Preconceito, Estigma”(DPE) da
FEUSP, reúne uma equipe de destacados pesquisadores de diferentes instituições do
país, pioneiros no tema. A pesquisa que originou o livro, realizou-se de setembro de
2007 a agosto de 2008, e, consoante com a atuação histórica do grupo DPE,
compos-se de dois núcleos interligados: um de caráter investigativo e um de
intervenção educativa.

Organização:
Roseli Fischmann
Alberto do Amaral Júnior
Anna Cândida da Cunha Ferraz
Luiz Antônio Cunha
Nilton de Freitas Monteiro
Romualdo Portela de Oliveira
Sueli Carneiro
Factash Editora
2008
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EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA

PEC – Formação Universitária Municípios
O PEC – Formação Universitária Municípios tomou como referências os marcos da
política educacional ditados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental, as recomendações
dos Parâmetros Curriculares Nacionais, do Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil e os dispositivos expedidos pelos Conselhos Nacional e Estadual de
Educação relativos à formação de professores para a educação básica, articulados
com os princípios e diretrizes da política educacional dos municípios participantes.

Considerado um programa especial, com forte apoio de
mídias interativas, organizado sob a forma de módulos, ou
seja, o curso contemplou além das atividades presenciais,
ainda contou com atividades virtuais como:

Videoconferências fornecendo suporte teórico-conceitual,
por meio de aulas, palestras e dinâmicas de trabalho
presencial virtual geradas a partir de um estúdio de
geração, conectados aos pólos espalhados pela grande
São Paulo e interior.

Trabalho Monitorado também seguindo o mesmo conceito, onde por meio de três
tipos de sessões: on line (ligadas à intranet), off-line (orientado por um tutor) e de
suporte (realização de atividades on line, previamente determinadas pelo professor
aluno, com temas pertinentes ao desenvolvimento do trabalho de pesquisa).

Coordenação:
Marieta Lucia Machado Nicolau
2006
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EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA

RIVED – Rede Virtual de Educação

Atividades Interativas

O RIVED é um programa da Secretaria de
Educação à Distância – SEED, que tem
por objetivo a produção de conteúdos
digitais, na forma de objetos de
aprendizagem que primam por estimular
o raciocínio e o pensamento crítico dos
estudantes, associando o potencial da
informática
às
novas
abordagens
pedagógicas. A meta que se pretende
atingir disponibilizando esses conteúdos
digitais é melhorar a aprendizagem das
disciplinas da educação básica e a
formação cidadã do aluno. Além disso,
promover a produção e a publicação na
web, dos conteúdos digitais para acesso
gratuito. O RIVED realiza capacitações
sobre a metodologia para produzir e
utilizar os objetos de aprendizagem nas
instituições de ensino superiror e na rede
pública de ensino.

As atividades interativas em forma de
objetos de aprendizagem, permitem a
experimentação de fenômenos físicos,
químicos e outros por meio da simulaçao
e
animação,
apresentando
uma
sequência de atividades multimedia
interativas acompanhadas de guias do
professor. Tais atividades combinam
elementos de motivação para engajar
os alunos em questões de importância
para a sociedade, propiciando uma
compreensão mais ampla deles mesmos
e de seu ambiente. Os conteúdos virtuais
permitem que os alunos e professores
possam explorar fenômenos e conceitos
muitas vezes inviáveis ou inexistentes nas
escolas por questões econômicas.

Acesso:
http://nupic.incubadora.fapesp.br

Equipe:
Mauricio Pietrocola Pinto de Oliveira
Cesar Nunes
Leliane Nunes de Barros
Universidade de São Paulo
2007
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SEMINÁRIOS, EVENTOS E WORKSHOPS
Seminário Avaliação Externa, Projeto
Político-Pedagógico e o Processo de
Ensino e Aprendizagem no Ensino Médio

O Seminário ocorreu nos dias 24,25 e 26 de
outubro de 2006, em Serra Negra, São Paulo,
através de palestras, painéis, mesa redonda,
grupos de trabalho. Os objetivos contemplaram
os seguintes aspectos:
-

Aprofundamento
dos
conhecimentos
sobre a avaliação educacional e escolar;
Reflexão sobre as caracteríscas e objetivos
de diferentes sistemas de avaliação
externa (SARESP e ENEM);
Reflexão sobre as relações entre avaliação
externa e avaliação interna;
Discussão, identificação e exposição das
ações que articulem metodologias de
ensino projetos educacionais, tendo em
vista o enfrentamento dos dados de
desempenho das últimas avaliações.

Todo esse trabalho desenvolvido durante o
Seminário foi considerado muito enriquecedor
que resultou numa publicação denominada
Caderno de Memórias, como foi demonstrado
no item Publicações deste Portfolio.

Organização:
Anna Maria Pessoa de Carvalho
Lívia de Araújo Donnini Rodrigues
Marcelo Acquaviva
Serra Negra, 24, a 26 de outubro de 2006.
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SEMINÁRIOS, EVENTOS E WORKSHOPS

II Fórum de Debates - Leitura e Escrita:
re-significação no cotidiano escolar

Com a participação de cerca de mil Educadores,
Coordenadores, Diretores e Professores da Rede
Municipal de Ensino de Itatiba o II Forum de Debates,
ocorreu entre os dias 23,24 e 25 de julho de 2007, com
o objetivo de reunir esses profisionais da rede, para
discussão do tema “Leitura e Escrita” através da troca
de

informações

e

experiências,

levando

um

enriquecimento dos conhecimentos. Em destaque
poemas de Carlos Drummond de Andrade foram
declamados durante o evento o que abrilhantou
ainda mais o tema em questão.
O evento ainda contou com a participação ilustre do
cartunista Ziraldo, além de outros convidados da
própria Secretaria Municipal de Educação e ainda
Professores

da

Faculdade

de

Educação

Universidade de São Paulo.

Organização:
Silvia Luzia Frateschi Trivelato
Itatiba, 23 a 25 de julho de 2007.
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SEMINÁRIOS, EVENTOS E WORKSHOPS

The 6 UNESCO ALOP Workshop on Active
Learning in Optics and Photonics

Como parte das recomendações da UNESCO para
promover metodologias de aprendizagem ativa
nos cursos universitários básicos de Física, foi
desenvolvido um Workshop sobre Aprendizagem
Ativa em Óptica e Fotônica (ALOP), que tende a
melhorar a aprendizagem de temas clássicos e
emergentes da Física experimental e tecnologia,
considerados importantes para o desenvolvimento
dos países da região. O objetivo do curso foi
estimular os professores de Física a utilizar
metodologias de aprendizagem ativa nos cursos de
óptica e Física básica, utilizando também técnicas
experimentais derivadas da investigação que se
realiza tanto em países desenvolvidos com em
países em desenvolvimento. Ao estimular a
compreensão e a apreciação da óptica na escola
secundária e na Universidade, espera-se que mais
estudantes sejam motivados para continuar seus
estudos na Física, dedicando-se posteriormente a
investigação, ao ensino ou a tecnologia. Um
aumento no conhecimento e o interesse de
professores e estudantes em temas de óptica e
fotônica pode contribuir também para melhorar a
compreensão pública acerca da importance
destes
temas
para
o
desenvolvimento
socioeconômico.
O conteúdo do curso teve centrado em tópicos
que introduziam rapidamente os estudantes em
várias aplicações interessantes e avançadas
tecnologias, que incluíam: o olho, comunicações, a
atmosfera e a atividade e instrumentação
apropriada para cada aplicação, estimulando-se
também a fabricação e adaptação no local de
materiais e componentes.
Organização:
Mauricio Pietrocola Pinto de Oliveira
São Paulo, 22 a 27 de julho de 2007.
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SEMINÁRIOS, EVENTOS E WORKSHOPS

II Seminário de Estudos Olímpicos:
Megaeventos Esportivos, Legado e
Responsabilidade Social
Aproveitando o efeito residual do V Forum
Olímpico, do I Seminário de Estudos Olímpicos e
a relização dos Jogos Panamericanos no Rio de
Janeiro, o Centro de Estudos Socioculturais do
Movimento Humano, propôs a realização do II
Seminário de Estudos Olímpicos de 7 a 9 de
setembro de 2007, com a firme proposta de
manter esse tema na pauta dos pesquisadores
da área, buscando ainda a análise e reflexão
de fatos que têm causado grande impacto
tanto sobre o mundo acadêmico como sobre a
opinião pública. Com a participação de
professores da rede pública, professores universitários, estudantes de graduação
(Educação Física, Esporte, Psicologia, Sociologia e Filosofia) que através de
conferências, mesas redondas, sessões de temas livres, painéis e debates, foram
discutidas questões relacionadas à realização de megaeventos esportivos em países
que propõem postulantes e ainda os custos sociais implicados nessas ações, em
especial os programas de educação olímpica a serem desencadeados tanto no
âmbito público como no privado.
Os objetivos foram levados a:
-

-

Discussão e divulgação dos Estudos Olímpicos;
Consolidação das linhas e ou grupos de pesquisa e disciplinas existentes
dedicados aos Estudos Olímpicos em Universidades Brasileiras;
Ampliação do conhecimento sobre oportunidades oferecidas pelo Movimento
Olímpico (Comitê Olímpico Internacional – COI, Acadêmia Olímpica
Internacional
Grécia e Solidariedade Olímpica) em termos de auxílio a
pesquisa, estágios e bolsas.
Dar maior consistência e visibilidade à oferta de pesquisas científicas
produzidas por universidades brasileiras, criando interfaces com os propósitos
das entidades olímpicas;
- Dar participação e acesso aos alunos de
graduação e pós graduação aos Estudos
Olímpicos e aos eventos e programas de
eventos e também a programas da
Academia Olímpica Brasileira – COB.
Organização:
Katia Rubio
São Paulo, 07 a 09 de setembro de 2007
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SEMINÁRIOS, EVENTOS E WORKSHOPS

VIII – Encontro de Pesquisadores do Ensino
de História
A realização do VIII ENPEH - Encontro Nacional de Pesquisadores em Ensino de
História ocorrido no período de 28 a 31 de julho de 2008 contou com a presença de
260 participantes sendo professores universitários, pesquisadores, alunos da
graduação e pós-graduação e professores do ensino fundamental e médio.
O encontro que vem sendo realizado a cada dois anos, em diferentes campi
universitários brasileiros, nas faculdades de educação, veio dar continuidade aos
encontros anteriores que se firmaram sobre a necessidade dos pesquisadores
brasileiros de discutir as pesquisas realizadas na área. A expansão das pesquisas
levou a alguns questionamentos sobre a fundamentação teórica desse campo de
pesquisa e das relações que mantém com a área de História, sua principal
referência.
As atividades desenvolvidas foram divididas em:
-

Conferências: com a participação de professores externos da Universiade de
São Paulo sendo 1 (um) da UNICAMP e 4 (quatro) do exterior (França, Itália,
Portugal e Argentina);

-

Mesas redondas: foram compostas em sua maioria por professores brasileiros,
com o acompanhamento de um professor da Universidade de São Paulo;

-

Grupos de Trabalho: com a participação de 226 (duzentos e vinte e seis)
pesquisadores e professores do ensino de História, foram divididos em 12 (doze)
grupos de trabalho.

Ao final, o encontro apresentou resultados de pesquisas e com a presença de
covidados extrangeiros, permitiu um estudo comparativo entre a produção das
Universidades estrangeiras e a produção das Universidades do Brasil,
especificamente nos curos de pós-graduação.

Organização:
Katia Maria Abud
São Paulo, 28 a 31 de julho de 2008.

34

Administração

CONSELHO CURADOR
Profa. Dra. Lisete Regina Gomes Arelaro
Presidente

DIRETORIA EXECUTIVA
Profa. Dra. Silvia Luzia Frateschi Trivelato
Diretora Administrativa

Prof. Dr. Mauricio Pietrocola Pinto de Oliveira
Diretor Financeiro

Av. Afrânio Peixoto, 250 – Butantã
São Paulo – SP CEP: 05507-000
Fone/Fax: (11)3814-2892
assist.diretoria@fafe.org.br

www.fafe.org.br

35

