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SEMINÁRIO DE PESQUISA - História da educação  

  

AT1 AP2 Total 

60 

h/a 

  60 

h/a 

(1 Aula Teórica; 2 Aula Prática) 
  

Docente coordenador do Seminário: João Carlos da Silva 

  
Ementa  

 O Seminário de Pesquisa objetiva a apresentação e discussão dos diferentes projetos 

de pesquisa dos mestrandos e doutorandos. Será organizado e coordenado por três 

docentes permanentes do Programa de Pós-Graduação em Educação – nível Mestrado 

e Doutorado. 

  
Objetivos  

  

-     Oportunizar aos mestrandos a exposição e a discussão coletiva de seus projetos 

e/ou textos preliminares sobre a temática da dissertação; 

-     Dialogar coletivamente sobre os projetos e/ou textos preliminares da dissertação 

acerca da delimitação do tema, de fontes primárias e secundárias que tratem das 

temáticas apresentadas, da orientação metodológica e dos procedimentos de 

pesquisa. 

  
Conteúdo Programático 

 -      Apresentação e discussão dos textos preliminares da dissertação pelos 

mestrandos e projeto de tese dos doutorandos. 

  
Atividades Práticas Supervisionadas - Grupos de ____ alunos 

   

  



Metodologia 

O Seminário será realizado a partir: 

 

1) Leitura e discussão sobre textos pertinentes a linha de pesquisa, que tratam sobre a 

pesquisa no campo educacional; 

2) da exposição dos textos preliminares sobre a temática da dissertação e projeto de 

tese, contendo objetivos, metodologia, revisão bibliográfica e bibliografia. Os textos 

preliminares com extensão entre 15 e 30 páginas, deverão ser disponibilizados com 

antecedência mínima de quinze dias da data de sua apresentação para realização de 

leitura prévia obrigatória, por todos; 

3) da apresentação de uma questão/sugestão por todos os colegas da turma a respeito 

do texto lido; 

4) da avaliação coletiva da disciplina. 

  

As atividades envolverão todos os mestrandos e doutorandos, além do professor 

coordenador do Seminário. 

  
Avaliação  

(critérios, notas, pesos, procedimentos, instrumentos e periodicidade) 
  

O Seminário de Pesquisa objetiva a apresentação e discussão dos diferentes projetos 

de pesquisa dos mestrandos e doutorandos. Será organizado e coordenado por três 

docentes permanentes do Programa de Pós-Graduação em Educação – nível Mestrado 

e Doutorado.  

                                             Bibliografia básica 

 A bibliografia do Seminário de Pesquisa será indicada pelo professor orientador de cada 

mestrando, conforme as temáticas que estiverem sendo investigadas. 

  
Bibliografia complementar 

ALVES, Gilberto Luiz. A Produção da Escola Pública Contemporânea. Campo 
Grande, MS: Ed. UFMS; Campinas, SP: Autores Associados, 2001. 
 
BLOCH, Marc. Apologia da história: ou o ofício de historiador. Zahar, 2002. 

EMER, Ivo Oss. Desenvolvimento histórico do Oeste do Paraná e a construção da 
escola. Rio de Janeiro: FGV/Instituto de Estudos Avançados em 
Educação/Departamento de Administração de Sistemas Educacionais, 1991. 
 
LAKATOS, E.M.; MARCONI, Marina A. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: 
Atlas, 1986. 
 
PIAIA, Vander. Terra, sangue e ambição: a gênese de Cascavel. EDUNIOESTE: 
Cascavel, 2013. 
 
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia de Trabalho Científico. 24. Ed. Cortez: São 
Paulo, 2000. 
 



SILVA, João Carlos da. História e historiografia da educação na Região Oeste do 
Paraná: alguns apontamentos. Revista de Humanidades, v. 32, n. 1, p. 47-57, 2017. 
http://periodicos.unifor.br/rh/article/download/6804/5356 
 
SILVA, João Carlos da. História e historiografia da educação: contribuições para 
pensar questões teórico-metodológicas. Rev. Teoria e Prática da Educação, v.8, n.2, 
p.159-167, maio/ago., 2005. 
 
SILVA, João Carlos da (Org.). Guia de fontes para a história da Educação na região 
oeste do Paraná. Cascavel: EDUNIOESTE, 2010. Disponível em: 
https://www5.unioeste.br/portalunioeste/proex/grupos-proex/histedopr/fontes-histedopr 
 
SILVA, João Carlos da.  A escola publica no Brasil: problematizando a questão. 
Disponível em:  http://blogjoaopedagogia.blogspot.com.br/p/escola-publica-no-  
 
WACHOWICZ, Ruy Christovam. História do Paraná. Editora UEPG, 2010.   

  
Data:  

 
                     

_______________________________________ 
Assinatura do docente proponente 

 
Colegiado de Curso (aprovação) 

 Ata nº    
 
 
 
Coordenador(a): Adrian Alvarez Estrada                                                        Assinatura 

  
Conselho de Centro (homologação) 

   

Ata nº _____, de ___/____/______.                        

  

Diretor de Centro:                                               

______________________________________ 

Assinatura 

  
Encaminhada cópia à Secretaria Acadêmica em: ____/____/______. 
  

                                                                    ____________________________ 
                            Nome/Assinatura 
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