LABORATÓRIO DE ENSINO DE GEOGRAFIA – LEG/FB

Líder: Prof. Dra. Najla Mehanna Mormul

Apresentação do Laboratório
Educação e ensino de Geografia é área de interesse dos pesquisadores do Grupo de Pesquisa de
Ensino de Geografia (GPEG) alocado no Laboratório de Ensino de Geografia (LEG) da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) Campus de Francisco Beltrão, criado no ano
de 2008. De lá para cá temos buscado fortalecer o debate em torno de ensino de Geografia, bem
como aprofundar e qualificar a pesquisa nessa área.

O LEG é formado por um grupo de pesquisadores que veem no ensino de Geografia um potencial
a ser explorado, sobretudo, por reconhecermos a demanda existente acerca desse assunto. Por
trabalharmos no curso de Geografia em Licenciatura entendemos que discutir formação de
professores e ensino de Geografia é algo inerente e imprescindível a especificidade da habilitação.
Ainda, percebemos que questões afetas ao ensino de Geografia têm ganhado relevo tanto na
ciência geográfica quanto na educação.

Assim, torna-se necessário o desenvolvimento de pesquisas que possibilitem analisar a produção
vigente e avançar com intuito de preencher as lacunas existentes, oportunizando desse modo
pesquisas que contribuirão para qualificar as produções científicas vinculadas a essa área.

Atividades desenvolvidas:
a) Reunião periódicas para discussão e aperfeiçoamento da pesquisa do grupo.
b) Encontros para orientação.
c) Cine-debate e discussões das temáticas relacionadas a área.
d) Estudo sistematizado de textos previamente selecionados.
e) Ciclo de debates das pesquisas em andamento.
f) Espaço de socialização e divulgação das pesquisas.
g) Organização de eventos, palestras e afins.

Projetos vinculados (de pesquisa, de ensino e de extensão):
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID)
Residência Pedagógica
Programa de Iniciação Científica com bolsas e voluntária
Projetos de Extensão como minicursos e cine debates

Atividade como minicursos realizados nas escolas de educação básica.
Equipamentos disponíveis:
40 cadeiras estofadas,
29 mesas para estudo,
02 armários de aço,
02 armários de madeira,
04 computadores de mesa,
04 mesas para computadores,
01 telefone,
01 quadro de giz,
01 filmadora,
01 câmera digital,
01 gravador,
01 projetor multimídia,

01 televisão de 40 polegadas,
01 impressora
Materiais de consumo como: papéis, canetas, lápis, cola, régua, grampeador, etc. E, também livros
didáticos e revistas voltadas a educação e ensino, entre outros materiais que são utilizados pelos
alunos da licenciatura nas atividades de prática de ensino e, também pelos bolsistas do Programa
de Iniciação à Docência (PIBID) vinculados ao subprojeto Geografia.

Fontes de recursos financeiros captados
c) CAPES
d) CNPq

Convênios nacionais e internacionais
Não há.

Informações adicionais
O GPEG conta com a estrutura física do Laboratório de Ensino de Geografia que está alocado no
segundo andar do Bloco I, sala 216 da Unioeste Campus I de Francisco Beltrão e a sala 540 do
Bloco V.

