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ANEXO II 

RELAÇÃO DOS GRUPOS DE PESQUISA VINCULADOS AO PROGRAMA 

COM VAGAS NA SELEÇAO 

 

CULTURAS ESCOLARES, HISTÓRIA E TEMPO PRESENTE 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1790903041965983 

DOCENTES MEMBROS: 

 Gladys Mary Ghizoni Teive 

 Maria Teresa Santos Cunha 

 Norberto Dallabrida 

DESCRIÇÃO: 

O grupo de pesquisa “Cultura Escolares, História e Tempo Presente” (CEHTP) se propõe a 

investigar culturas escolares em perspectiva histórica e comparada na Educação Básica 

brasileira. Constituído pelos professores doutores da Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC), este grupo de investigadores tem se debruçado sobre currículo, manuais e patrimônios 

escolares nos vários níveis de ensino e em torno da renovação pedagógica do ensino médio. Os 

seus projetos de pesquisa têm contemplado saberes, manuais e práticas escolares, bem como o 

patrimônio cultural, museus e bibliotecas de escolas e instituições públicas e privadas. Além da 

atividade de investigação educacional, vinculada aos programas de pós-graduação em 

Educação e em História da UDESC, o grupo de pesquisa “Cultura Escolares, História e Tempo 

Presente” realiza anualmente o Seminário “Cultura Escolar no Tempo Presente”, um espaço de 

divulgação de pesquisa de professores e alunos, bem como faz intercâmbios acadêmicos em 

nível nacional e internacional.  Está estruturado em duas Linhas de Pesquisa, a saber: 1) Currículo, 

manuais e patrimônios escolares e 2) Ensino Médio e Renovação Pedagógica. 

CURRÍCULO, MANUAIS E PATRIMÔNIO ESCOLARES  

Agrega pesquisadoras/es que problematizam as prescrições curriculares e suas interfaces com o 

currículo posto em ação, o estudo dos manuais pedagógicos como expressão operativa do 

currículo e a reflexão acerca dos patrimônios escolares envolvendo ações de identificação, 

levantamento, estudo, organização e/ou difusão de bens materiais e/ou imateriais e suas 

ressonâncias nas políticas públicas da área. 

Palavras-chave: Currículo; Manual escolar; Patrimônio Escolar. 

ENSINO MÉDIO E RENOVAÇÃO PEDAGÓGICA 

Reúne professores/as e alunos/as que se propõe a investigar experiências escolares renovadoras 

no ensino médio brasileiro em perspectiva histórica e comparativa, fundamentadas em matrizes 

pedagógicas de corte escolanovista. Assim, focaliza, especialmente, o projeto das classes 

secundárias experimentais, colocado em prática a partir do final da década de 1950, e o Ensino 

Médio Inovador, em fase de implantação nos últimos anos. 

Palavras-chave: Ensino Médio; Renovação Pedagógica; Classes Secundárias Experimentais. 
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EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4152783516992563 

DOCENTES MEMBROS: 

 Ademilde Silveira Sartori 

 Fernando Luiz Cardoso 

 Sonia Maria Martins de Melo 

DESCRIÇÃO: 

Este grupo de pesquisa tem por campo epistemológico as interfaces entre as áreas de 

Comunicação e Educação e suas relações com a Sociedade. Suas preocupações envolvem os 

processos de construção dos significados, o desenvolvimento de processos comunicacionais nas 

práticas sociais e a integração de tecnologias de informação e comunicação na teoria e na 

prática pedagógica das diferentes modalidades educativas. Inclui, portanto, a cidadania e os 

direitos humanos, a arte, a saúde, a diversidade, a sexualidade, o meio-ambiente e a inclusão 

social e digital, nos quais linguagens, processos comunicacionais, teoria e prática pedagógica 

constituem um campo de ação e pesquisa interdisciplinar e interdiscursivo. 

EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA  

Discutir a interface entre Educação, Comunicação e Tecnologia em todas as suas implicações e 

possibilidades. 

Palavras-chave: Educação e Comunicação; Mídia e Educação; Educação a Distância; Prática 

Pedagógica; Tecnologias da Informação e da Comunicação; Desenho Pedagógico. 

EDUCAÇÃO, TEORIA E PRÁTICA PEDAGÓGICA  

Investigar e discutir aspectos teóricos e metodológicos da formação e prática docente nas 

modalidades de ensino presencial e a distância. 

Palavras-chave: Educação a Distância; Mediação Pedagógica; Didática; Formação Docente; 

Prática Docente; Ensino Fundamental. 

 

 

EDUCAÇÃO E CIBERCULTURA 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0500088587763773 

DOCENTES MEMBROS: 

 Martha Kaschny Borges 

DESCRIÇÃO: 

O Grupo de Pesquisa Educação e Cibercultura tem como campo epistemológico as interfaces 

entre os campos da educação, da tecnologia digital e da cibercultura. Estuda os aportes 

teóricos e metodológicos úteis à reflexão sobre as práticas educativas neste no espaço virtual de 

produção de cultura; os diferentes tipos de mediações; os processos comunicacionais nas 

práticas educativas, a integração de tecnologias digitais na teoria e na prática pedagógica das 

diferentes modalidades educativas, os ambientes virtuais de aprendizagem; as comunidades de 

práticas educativas mediadas; as implicações culturais, éticas e políticas do uso das tecnologias 

digitais nas práticas educativas; os processos cognitivos tecnologicamente mediados; as novas 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4152783516992563
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0500088587763773
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sociabilidades; as redes sociais; a formação de professores na e para cibercultura. O grupo tem 

realizado investigações em parceria com outras instituições nacionais e internacionais e os 

resultados dessas pesquisas têm sido divulgados em congressos e outros eventos, além de 

publica-los em periódicos de referência na área da educação e compor capítulos de livros e 

livros nacionais e internacionais. 

EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA  

A Linha de Pesquisa focaliza os seguintes eixos: “As interfaces entre educação e comunicação”; 

“Educação a Distância”; “Formação de professores, meios de comunicação e os processos de 

ensino e aprendizagem”. 

Palavras-chave: Educação a distância; Formação de professores; Tecnologias de informação e 

de comunicação; Tecnologias digitais; Educação semi-presencial; Mídias e conhecimento. 

ORGANIZAÇÕES E TECNOLOGIAS DE GESTÃO  

Propõe-se a realizar estudos e pesquisas, em organizações, considerando um ambiente dinâmico 

e de educação continuada, abordando estratégia, decisões e ações, que são implementadas 

para promover mudanças organizacionais e das tecnologias de gestão. 

Palavras-chave: Tecnologias de informação e de comunicação; Tecnologias de Gestão; Ensino 

da Administração; Organizações. 

 

 

ENSINO DE GEOGRAFIA, FORMAÇÃO DOCENTE E DIFERENTES LINGUAGENS 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3607770934905402 

DOCENTES MEMBROS: 

 Ana Maria Hoepers Preve 

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). 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3607770934905402
http://www.geoimagens.net/
http://www.labtate.ufsc.br/
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ENSINO DE GEOGRAFIA E FORMAÇÃO DOCENTE  

Desenvolver pesquisas que tratem de temáticas voltadas ao ensino de geografia e a formação 

docente. 

Linhas de pesquisa: Ensino de geografia; Formação docente. 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E DIFERENTES LINGUAGENS  

Desenvolver pesquisas que tratem de temáticas voltadas as práticas pedagógicas e diferentes 

linguagens no ensino de Geografia. 

Linhas de pesquisa: Práticas pedagógicas; Diferentes linguagens. 

 

 

FORMAÇÃO DE EDUCADORES E EDUCAÇÃO SEXUAL 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3637353145124292 

DOCENTES MEMBROS: 

 Ademilde Silveira Sartori 

 Sonia Maria Martins de Melo 

DESCRIÇÃO: 

Nossos estudos buscam contribuir para as reflexões sócio-histórico-filosóficas e político-

pedagógicas sobre da sexualidade humana, tomando como tema referencial as principais 

matrizes teóricas da modernidade sobre a questão e suas heranças para os processos 

educativos, na perspectiva da construção de uma abordagem emancipatória de educação 

sexual. Entendemos esse referencial como expressão do pensamento científico que desenvolve 

um estatuto de análise e interpretações que destacam os aspectos econômico, estético, político 

e ético da significação da sexualidade no mundo contemporâneo, por meio da educação 

sexual. Essa modalidade de análise, a pesquisa, embricada permanentemente ao ensino e à 

extensão, permitirá o desenvolvimento de estudos sobre a ação pedagógica empírica e as 

matrizes epistemológicas que conformam o entendimento da relação sexualidade e educação 

num aporte sócio-histórico da questão. As vertentes pedagógicas da educação sexual e suas 

expressões nas organizações educativas formais e não formais, bem como seus reflexos 

curriculares, são privilegiadas como eixo de pesquisa, assim como os paradigmas de 

corporeidade e suas manifestações na formação dos profissionais da educação. A produção de 

novas metodologias para o ensino presencial e/ou a distância e de novos materiais 

pedagógicos para educação sexual, bem como a utilização das TICs, são caminhos também 

trilhados pelos pesquisadores/as. Os conteúdos sobre educação sexual expressos em diversas 

linguagens midiáticas como expressão de paradigmas do existir humano em suas relações 

sociais também são objeto de investigação do GRUPO EDUSEX. 

EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA 

Investiga as interfaces existentes entre educação, comunicação e tecnologia, com estudos do 

desenvolvimento e avaliação de abordagens inovadoras. Trata dos paradigmas educacionais 

de propostas pedagógicas de educação formal, não formal, presencial, semipresencial, a 

distância, inicial e contínua, bem como da relação existente entre educação e comunicação, 

formação de professores, meios de comunicação e suas implicações para os processos de 

ensino e de aprendizagem. 

Palavras-chave: Educação; Comunicação; Tecnologias. 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3637353145124292
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FORMAÇÃO DE EDUCADORES E EDUCAÇÃO SEXUAL  

Tratar das interfaces entre a formação de educadores e a temática da educação sexual, com 

destaque para os profissionais da educação, em sua formação regular e continuada, hoje 

fortemente influenciadas por práticas educomunicativas. 

Palavras-chave: Formação de Educadores; Educação sexual; Práticas educomunicativas. 

 

LUTAS SOCIAIS, TRABALHO E EDUCAÇÃO (LUTE) 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8112760204456378 

DOCENTES MEMBROS: 

 Mariléia Maria da Silva 

DESCRIÇÃO: 

Parte-se do pressuposto de que a crise do capital tem implicações no mundo do trabalho, na 

exploração dos recursos naturais e inovações tecnológicas, na formação do trabalhador, na 

sociabilidade e nas diversas formas de expressão da subjetividade. O grupo objetiva reunir 

pesquisas em torno de dois eixos: políticas públicas na interface com as TIC como manifestação 

da reestruturação produtiva, e os movimentos sociais no seu processo, complexo e contraditório, 

de apassivamento nas últimas décadas, resultante da reconfiguração do Estado e suas politicas 

cada vez mais focalizadas e dependentes do mercado. Ambas as questões analisadas 

articuladamente expressam movimentos dialéticos de adesão e resistência, determinados, em 

última instância, pelas relações capital-trabalho, considerando a especificidade 

latinoamericana e brasileira, destacando-se as lutas pela terra, pela moradia e pela educação 

em seus fundamentos científico-tecnológico e sócio-histórico. 

TRABALHO, EDUCAÇÃO E  TECNOLOGIA 

Discutir as relações trabalho e educação em um cenário de transformações no padrão de 

acumulação capitalista e suas implicações na formação do trabalhador/educador, com 

destaque para os processos de inovações tecnológicas e seus fetiches e as políticas de 

qualificação e inserção profissional. Neste sentido tomamos o trabalho como categoria central 

na produção da existência humana na qual saberes e conhecimentos são produzidos, porém, 

sob a ordem do capital, configuram-se de forma alienante. 

Palavras-chave: Inserção social e profissional; Ensino médio e EJA; Jovem trabalhador; Formação 

de professores e políticas educacionais; Formação científico-tecnológica. 

MOVIMENTOS SOCIAIS, GÊNERO E SUBJETIVIDADE  

Esta linha de pesquisa pretende aprofundar estudos no âmbito dos movimentos sociais 

contemporâneos, procurando analisar como estes expressam as contradições do capitalismo 

atual, tanto em termos de seus conteúdos e pautas, como nas suas formas de organização e 

expressão.  Interessam especialmente os movimentos situados no âmbito do trabalho, as lutas 

pela terra (rural e urbana), as identidades étnicas (indígenas, negros, quilombolas) e de gênero, 

bem como lutas por direitos universais. 

Palavras-chave: Resistência; Lutas sociais; Gênero; Expressões artísticas e culturais. 

PROJETO NUCLEADOR: 

JOVENS, TRABALHO E SABERES ESCOLARES: O EMPREGO EM TEMPOS DE FLEXIBILIZAÇÃO DAS 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8112760204456378
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RELAÇÕES DE TRABALHO. 

A pesquisa tem como objetivo analisar a relação entre os saberes escolares e a condição de 

emprego entre os jovens matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA) no município de 

Florianópolis no ano letivo de 2014. O Estudo parte do entendimento de que o  cenário de 

intensificação da precarização das relações de trabalho nas últimas décadas e o discurso da 

qualificação como estratégia de sobrevivência em um mercado de trabalho para o qual novas 

competências são demandadas para atender aos processos de inovação tecnológica e 

organizacional trazem implicações importantes para a vida destes jovens trabalhadores.  As 

questões que norteiam a pesquisa buscam investigar em que medida os saberes escolares são 

mobilizados na definição/redefinição da condição de emprego dos jovens, e em que medida 

suas trajetórias de emprego são definidas em função do rendimento dos saberes escolares no 

mercado de trabalho. A análise das questões tomará como pressuposto teórico-metodológico a 

compreensão das categorias trabalho, educação e inovação tecnológica em uma perspectiva 

Histórico-dialética. 

 

 

OBSERVATÓRIO DE PRÁTICAS ESCOLARES 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0181762400365144 

DOCENTES MEMBROS: 

 Geovana Mendonça Lunardi Mendes 

 Martha Kaschny Borges 

 Vera Lucia Gaspar da Silva 

DESCRIÇÃO: 

Tendo como lócus privilegiado a escola e suas práticas, o Observatório de Práticas Escolares, 

congrega um conjunto de pesquisadores cujas pesquisas intentam apreender as diferentes 

formas de ser escola. Pautados por uma perspectiva epistemológica histórica, sociológica e 

filosófica, o grupo investiga questões vinculadas a História, Historiografia, Currículo, políticas 

educacionais e novas tecnologias, buscando entender as urgências e movimentos de inovação 

presentes na escola contemporânea. O Observatório, através da inserção de pesquisadores de 

diferentes instituições, vincula-se a observatórios de outras regiões do país, assim como através 

de seus pesquisadores, articula-se a projetos nacionais e internacionais. Atualmente o Grupo de 

Pesquisa organiza-se em duas linhas, Cultura Material, Currículo e Inovação no Contexto Escolar 

e Políticas Educacionais e idéias pedagógicas nos contextos escolares. 

CULTURA MATERIAL, CURRÍCULO E INOVAÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR  

A linha, a partir de referenciais históricos e sociológicos, objetiva investigar as mudanças 

curriculares e inovações no contexto escolar, tomando como objeto o currículo, em suas 

práticas curriculares, as políticas educativas e a cultura material da escola. 

Palavras-chave: Cultura Material, Currículo, Inovação. 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS E IDÉIAS PEDAGÓGICAS NOS CONTEXTOS ESCOLARES  

Numa perspectiva histórica e filosófica, a linha objetiva investigar, seja no plano teórico, como 

prático e político, aspectos vinculados ao ensino de filosofia e a configuração histórica da 

educação brasileira e seus impactos para a compreensão da escola. 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0181762400365144
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Palavras-chave: História da Educação; Filosofia; Políticas Educacionais. 

PROJETO NUCLEADOR: 

OBJETOS EM VIAGEM: DISCURSOS PEDAGÓGICOS ACERCA DO PROVIMENTO MATERIAL DA 

ESCOLA PRIMÁRIA EM PAÍSES IBERO-AMERICANOS (1870 1920)  

Coordenação: Profa. Vera Lúcia Gaspar da Silva 

Este estudo vincula-se à História da Educação, com ênfase nos estudos de educação 

comparada e cultura material escolar. Pretende-se localizar e analisar um conjunto de 

prescrições acerca do provimento material da escola primária em países ibero-americanos, no 

intuito de identificar a circulação de ideias pedagógicas responsáveis por um desenho material 

para escola primária num singular momento de sua expansão, qual seja, finais do século XIX, 

início do século XX.  

TABLETS, COMPUTADORES E LAPTOPS: ANÁLISE SOBRE POLÍTICAS, INFRAESTRUTURA E ASPECTOS 

PEDAGÓGICOS DA INSERÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NA ESCOLAR 

Coordenação: Profa. Geovana Mendonça Lunardi Mendes 

Equipe: Profa. Martha Kaschny Borges, Vera Lúcia Gaspar da Silva 

O projeto objetivo investigar formas de apropriação pedagógica de computadores/laptops e 

tablets em escolas públicas do estado de Santa Catarina, atentando, sobretudo, para elementos 

didático-pedagógicos que revelam sua relação com possíveis inovações curriculares durante os 

processos de ensino e de aprendizagem.  

A ESCOLARIZAÇÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: POLÍTICAS PÚBLICAS, PROCESSOS 

COGNITIVOS E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Coordenação Nacional: Profa. Dra. Marcia Denise Pletsch – UFRRJ 

Coordenação na UDESC: Profa. Geovana Mendonça Lunardi Mendes 

Em face das políticas educacionais implantadas a partir de década de 2000, as quais, em sua 

essência buscam a garantia do acesso, permanência e sucesso de todos os alunos na escola, 

notadamente na Educação Básica, busca-se no presente projeto direcionar o olhar investigativo 

para o processo de escolarização de alunos com deficiência intelectual neste nível de ensino. O 

projeto objetiva analisar as dimensões que envolvem a escolarização de alunos com deficiência 

intelectual, notadamente as que se referem ao ensino e aprendizagem destes nas classes 

regulares (educação infantil e ensino fundamental), no atendimento educacional especializado 

e ao seu consequente desempenho nas avaliações nacionais de rendimento escolar. Trata-se 

de pesquisa desenvolvida em rede, abrangendo pesquisadores de três Programas de Pós-

Graduação em Educação - PPGEs das Universidades: Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), 

Estadual de Santa Catarina (UDESC) e Universidade do Vale do Itajaí, também de SC.  

MODERNO, MODERNIDADE, MODERNIZAÇÃO: A EDUCAÇÃO NOS PROJETOS DE BRASIS – SÉC. XIX 

E XX - (2ª FASE)  

Coordenação Nacional: Luciano Mendes de Faria Filho, Maria do Carmo Xavier e Juliana Cesário 

Hamdan Coordenação na UDESC: Vera Lucia Gaspar da Silva.  

Este projeto de pesquisa reúne objetos de investigação que se organizam em torno do interesse 

em problematizar processos históricos de gestação de projetos de Brasil, elaborados pela 

intelectualidade brasileira no período compreendido entre 1820 e 1970. Interessa-nos sistematizar 

e interrogar conceitos, argumentos e intencionalidades presentes em discursos e ações que 
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atribuíram à educação escolar o lugar de instância mediadora dos processos de construção da 

cultura nacional e racionalização de manifestações culturais diversificadas. Pretendemos, por 

intermédio da pesquisa, fazer avançar a elaboração de uma teoria sobre o lugar da 

intelectualidade brasileira na construção da esfera pública e produzir entendimentos sobre as 

noções de moderno, modernidade e modernização, presentes nesses projetos. O projeto é 

desenvolvido em parceria entre professores e alunos(as) da UFMG, da PUC-Minas, da UEMG, da 

UEM, da UFOP, da UFSC e da UDESC. 

 

 

 

 

PSICOLOGIA DO ESPORTE E DO EXERCÍCIO 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6612399168974317 

DOCENTES MEMBROS: 

 Alexandro Andrade 

DESCRIÇÃO: 

Este grupo realiza investigações em 3 campos, com diferentes níveis de repercussão: (1)Em 

Psicologia do Esporte investiga-se os aspectos psicológicos da prática esportiva e suas 

implicações no rendimento e saúde mental de atletas, desde o esporte participação até o 

esporte de desempenho. Nestes trabalhos, o LAPE é credenciado pelo Ministério dos Esportes e 

pelo Comitê Olímpico Brasileiro, englobando avaliações de humor, estresse, ansiedade, 

motivação, sono e qualidade de vida de atletas de diferentes modalidades esportivas. O LAPE 

integra a rede CENESP de excelência esportiva (CENESP) e avalia equipes nacionais. (2)Em 

Psicologia do Exercício investigam-se as mesmas variáveis anteriores, com atenção ao impacto 

da atividade física e do sedentarismo sobre a saúde mental de escolares, trabalhadores, pessoas 

com obesidade, pessoas com fibromialgia, fatores emocionais relacionados ao desenvolvimento 

de cardiopatias, e fatores psicológicos que influem na aderência a programas de exercícios 

físicos. São desenvolvidos projetos de extensão direcionados a pessoas com fibromialgia e 

adolescentes obesos. (3)No Comportamento Motor, desenvolve-se e valida-se softwares de 

avaliação motora com fins de uso para diferentes grupos populacionais. Avalia-se o controle e a 

recuperação motora de pacientes pós-operatório, AVC e submetidos à fisioterapia. Monitora-se 

o controle motor de idosos e o tempo de reação em atletas. O uso dos softwares tem uma 

ampla aplicação em Fisioterapia, Medicina, Psicologia e na Educação Física, havendo 

colaboração de grupos de pesquisa de outros cursos da UDESC. O LAPE tem parcerias e 

desenvolve estudos em conjunto com secretarias de saúde, educação e esporte de governos 

municipal, estadual e órgãos federais, buscando repercussões sociais de suas pesquisas. Há 

também parcerias de colaboração com outras IES no Brasil e no Exterior, como a UFRGS, UFJF, no 

Brasil, a UVIGO, ULPGC, na Espanha, e a UTAD, em Portugal. 

ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

Nesta linha de pesquisa o grupo pesquisa e produz conhecimento sobre os aspectos psicológicos 

relacionados à prática de exercícios físicos e as relações com a saúde mental do praticante. 

Entre os principais temas estudados destacam-se a motivação, aderência, estresse, depressão, 

ansiedade, estados de humor, tempo de reação e controle motor. As populações estudadas são 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6612399168974317
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escolares, praticantes de exercícios físicos em academias, obesos, trabalhadores, pacientes com 

fibromialgia, idosos, etc. 

Palavras-chave: Atividade Física em Populações Especiais; Motivação e Aderência aos Exercícios 

Físicos; Atividade Física e Saúde; Exercícios Físicos e Saúde Mental; Estilo de Vida e Saúde; 

Avaliação Psicológica na Atividade Física. 

PSICOLOGIA DO EXERCÍCIO  

Nesta linha de pesquisa o grupo pesquisa e produz conhecimento sobre os aspectos psicológicos 

relacionados à prática de exercícios físicos e as relações com a saúde mental do praticante. 

Entre os principais temas estudados destacam-se a motivação, aderência, estresse, depressão, 

ansiedade, estados de humor, tempo de reação e controle motor. As populações estudadas são 

escolares, praticantes de exercícios físicos em academias, obesos, trabalhadores, pacientes com 

fibromialgia, idosos, etc. 

Palavras-chave: Comportamento Motor; Atividade Física e Saúde; Estados de humor, estresse e 

ansiedade; Atividade física em populações especiais; Motivação; Avaliação psicológica na 

atividade física. 

PSICOLOGIA DO ESPORTE  

Nesta linha de pesquisa o grupo pesquisa e produz conhecimento sobre os aspectos psicológicos 

da prática do esporte, desde o esporte escolar até o esporte de alto rendimento. Entre os temas 

estudados destacam-se os estados de humor, estresse, motivação e ansiedade de atletas e 

dirigentes como a prática esportiva na escola e educação.Estuda-se escolares, praticantes de 

esportes como forma de lazer e atletas de modalidades (vela, ciclismo, tênis, hóquei na grama, 

judô, handebol, futebol etc. 

Palavras-chave: Avaliação psicológica; Motivação no esporte; Desempenho no Esporte; Burnout; 

Comportamento motor; Estados de humor, estresse e ansiedade. 

COMPORTAMENTO MOTOR: APRENDIZAGEM E CONTROLE MOTOR  

Investigar os processos de aprendizagem e controle do movimento humano; Desenvolver 

pesquisas visando desenvolver instrumentos e métodos de avaliação dos processos de 

aprendizagem do movimento humano. Desenvolver e aprimorar métodos e técnicas de 

pesquisa que contribuam para o campo da Psicologia do Esporte e do Exercício. Objetiva o 

desenvolvimento de instrumentação - programas computacionais - que contribuam para o 

desenvolvimento de pesquisas aplicadas. 

Palavras-chave: Habilidades Motoras; Desenvolvimento de Software; Controle Motor; 

Performance Motora; Tempo de Reação; Aprendizagem Motora. 

EPISTEMOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA  

Esta linha de pesquisa busca investigar pressupostos teórico-filosóficos, presentes na Educação 

Física, Educação, Ciências do Esporte e Ciência do Movimento, fomenta a atividade 

epistemológica como interrogação constante dos saberes constituídos. Busca refletir, criar, 

desenvolver e produzir inovação pedagógica e tecnológica aplicadas a Educação, Educação 

Física, esporte e Ciências do Movimento Humano. 

Palavras-chave: Epistemologia; Educação; Ciências Humanas; Educação, Ciência, Tecnologia e 

Conhecimento; Inovação; Ciência do Movimento; Ciências do Esporte. 


