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DIDÁTICA E FORMAÇÃO DOCENTE
DOCENTES MEMBROS
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Lourival José Martins Filho

DESCRIÇÃO:
O Grupo de Pesquisa Didática e Formação Docente - NAPE é um espaço de produção e socialização de
estudos e pesquisas em Educação considerando as relações entre docência, alfabetização e letramento,
práticas pedagógicas e a formação docente para o trabalho educativo com crianças, adolescentes,
jovens, adultos e idosos. O NAPE atua em duas linhas de pesquisa: Formação Docente e Práticas
Pedagógicas e Formação Docente e Alfabetização. Neste sentido busca contribuir na formação de
professores (as) com estudos e pesquisas na Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA
considerando os processos de ensino e aprendizagem e o trabalho com as Políticas e Diretrizes da
Educação Básica. O NAPE funciona na sala 315 da FAED.
ENSINO DE GEOGRAFIA, FORMAÇÃO DOCENTE E DIFERENTES LINGUAGENS
DOCENTES MEMBROS
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Rosa Elizabete M. W. Martins

DESCRIÇÃO:
Este grupo de pesquisa parte de necessidades oriundas da formação de educadores em Geografia
vindas pelas práticas e pelos estágios supervisionados. Necessidades colocadas, por um lado, pelo
modo como os currículos dos cursos de graduação estruturam a formação e, por outro, pela relação
destes currículos com a Educação Básica e com as temáticas e ferramentas presentes no mundo
contemporâneo. Portanto, trata-se de um grupo voltado a pesquisar o ensino de geografia, a formação
docente e as diferentes linguagens envolvidas no processo didático pedagógico da geografia
acadêmica, escolar e não-escolar. Tendo como foco o contato com as realidades da geografia o grupo
atua de forma a produzir experiências significativas e diferenciadas na formação. Experiências estas
relacionadas às pesquisas em temas geográficos contemporâneos e à elaboração de propostas
educacionais de impacto na formação de educadores. O grupo estrutura-se em duas linhas de
pesquisa: Ensino de Geografia e Formação Docente e Práticas Pedagógicas e Diferentes Linguagens e
está lidado ao LEPEGEO (Laboratório de Estudos e Pesquisas de Educação em Geografia); desenvolve
pesquisas em rede fazendo parcerias com o Programa de Pós Graduação em Geografia da UFSC, com o
Programa de Pós Graduação em Educação e com alunos e professores do Curso de Geografia da
UDESC, com professores da Rede Pública de SC, com o grupo Geografia, Imagens e Educação
(http://www.geoimagens.net/) e com o Laboratório de Cartografia Tátil e Escolar/UFSC
(http://www.labtate.ufsc.br).
NÚCLEO DE ESTUDO E PESQUISA EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
DOCENTES MEMBROS
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Luciane Mulazani dos Santos
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DESCRIÇÃO:
Núcleo de estudos sobre Tecnologia Educacional e Educação Matemática, compreendendo aspectos
téorico-metodológicos do uso de recursos tecnológicos para/na Educação Matemática.
PROLINGUAGEM – AQUISIÇÃO, APRENDIZAGEM E PROCESSAMENTO DA LINGUAGEM ORAL E
ESCRITA
DOCENTES MEMBROS
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Dalva Maria Alves Godoy
Lourival José Martins Filho

DESCRIÇÃO:
O grupo tem como foco de pesquisa os processos envolvidos na aquisição e aprendizagem da
linguagem oral e escrita, especialmente no que diz respeito às implicações desses processos sobre a
alfabetização e o ensino da Língua Portuguesa. Considerando que a linguagem oral opera como base e
interface para a aprendizagem da linguagem escrita, interessa-nos estudar os aspectos linguísticos que
contribuem para essa aprendizagem. As atividades de pesquisa do Grupo se desdobram em ações de
ensino e extensão direcionadas à formação inicial e continuada de professores com o objetivo de
subsidiar teórica e metodologicamente o ensino da Língua Portuguesa nas escolas.
EDUCAÇÃO, ARTES E INCLUSÃO
DOCENTES MEMBROS
• Maria Cristina Fonseca da Silva

DESCRIÇÃO:
O grupo tem buscado desenvolver e congregar estudos que problematizem as questões relativas às
propostas de inclusão na educação, na arte e nas diferentes linguagens, em especial no universo
escolar e na formação de professores. Entendendo a inclusão como um fenômeno social
inexoravelmente vinculado à exclusão. O grupo desenvolve pesquisas objetivando identificar os limites
e possibilidades de tais propostas e suas relações com o currículo, com a escola, com as áreas dos
saberes, em especial, a Arte, bem como, as práticas de formação de professores e as diferentes
linguagens e tecnologias a partir da perspectiva histórico-crítica. Os pesquisadores do grupo vinculamse ao LELA, ao LIFE e Programa de Mestrado em Música, Programa de Artes Visuais da Udesc,
PROFARTES e Programa de Pós- graduação em Educação. Participam do grupo pesquisadores de
outras instituições, o que dá ao grupo um caráter multidisciplinar e Interinstitucional.
SAÚDE, EDUCAÇÃO, MOVIMENTO & EVOLUÇÃO
DOCENTES MEMBROS
• Fernando Luiz Cardoso

DESCRIÇÃO:
O grupo inicialmente estruturou-se em torno de três já tradicionais laboratórios de pesquisa do Centro
de Ciências da Saúde e Esportes da UDESC, o LAGER, o LAGESC e o LADADE. Os três laboratórios
basicamente desenvolvem pesquisas na área do desenvolvimento humano com ênfase na atividade
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física e saúde, comportamento motor e antropologia/psicologia social junto aos cursos de graduação
em Educação Física e Fisioterapia. A partir de 2017 o Grupo teve uma ampliação de seu nome, como
também, uma reformulação de seus integrantes. O Grupo ficou mais centrado nas atuais linhas de
orientação do professor Fernando Luiz Cardoso nos Programas de Pós-Graduação em Ciências do
Movimento Humano e no Programa de Pós-Graduação em Edução da UDESC. Atualmente o Grupo
assume uma base epistemológica centrada nas relações entre natureza e cultura com desenhos e
métodos de pesquisa que articulam técnicas qualitativas e quantitativas que busquem explicar o
movimento humano enquanto um comportamento.
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