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ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR 

CONTEMPORÂNEA 

 

 

 

Objetivo geral 

 

 Proporcionar continuidade e ampliação dos processos de formação de professores da 

Educação Básica na região do Vale do Itajaí de Santa Catarina, em nível de pós-

graduação lato sensu, que endosse para estudos avançados sobre as reformas 

educacionais em desenvolvimento no Estado brasileiro e as teorias da educação e do 

currículo escolar e, por conseguinte, que desafie e desencadeie mutações na 

organização, nos sentidos e nos resultados do trabalho educativo das instituições 

escolares.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Criar um espaço institucional de estudo, debate e pesquisa entre a escola básica e a 

universidade que se oriente na potência da problematização conjunta dos complexos 

temas ligados à educação do Brasil no século 21, na difusão qualificada do 

conhecimento e que favoreça o avanço da produção científica no campo da Educação 

Escolar Contemporânea. 

 

 Agregar subsídios teórico-conceituais e didático-metodológicos na formação dos 

professores da Escola Básica nas áreas específicas de Fundamentos da Educação 

Escolar e de Educação em Ciências Naturais e Matemática que corroborem para o 

aprimoramento da atividade pedagógica e para a qualidade do ensino nas instituições 

educacionais. 

 

 Integrar ao Grupo de Pesquisas em Fundamentos Histórico-Filosóficos da Educação – 

UFSC/CNPq e ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Ensino de Ciências e Matemática – 

UFSC/CNPq, situados no Campus Blumenau da UFSC, os pós-graduandos vinculados 

às escolas de Educação Básica interessados no aprofundamento e no intercâmbio de 

estudos e pesquisas sobre a educação escolar.  


