
INFORMATIVO DE CURSO

Vagas Remanescentes

NOME DO CURSO: O Projeto de Pesquisa: a escrita científica na Educação 2

Modalidade: ( x ) Híbrido ( ) Presencial

Gerência:
Gerência de pesquisa e desenvolvimento profissional para a carreira assistência, gestão escolar e orientação

educacional

Objetivo geral:

Fomentar o debate e desenvolver as habilidades necessárias aos profissionais da carreira magistério para o 
desenvolvimento de pesquisa, a partir dos projetos elaborados pelos cursistas em 2017 ( O Projeto de 
Pesquisa: a escrita científica na Educação), na perspectiva do Currículo em Movimento.

Carga horária: Total: 80 Horas diretas: 27 Horas indiretas: 
25

AVA: 28

Público-alvo: Prioritariamente servidores da carreira magistério.

Pré-requisito: Ter realizado o curso - O Projeto de Pesquisa: a escrita científica na Educação em 2017 ou 2018
Encaminhar documentação para o e-mail: projetopesquisa@se.df.gov.br até 22/08/18 ás 12h

Critérios de seleção: Não há.

Nº de Vagas: T1=07

T2=20

T3=20

Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação
SGAS 907, Conjunto A, CEP. 70.390-070

Telefone: 3901-2378

mailto:projetopesquisa@se.df.gov.br


Apresentação do curso:

A pesquisa é um dos caminhos possíveis para o professor investigar a sua prática e tornar possível o repensar de suas

ações. Este curso busca fomentar a pesquisa na escola, instrumentalizando o professor para investigar e transformar a sua

prática docente, bem como incentivar a produção científica e a sua divulgação. Dessa forma, este curso se apresenta como

um espaço de construção e troca de informações das pesquisas que estão sendo desenvolvidas pelos professores em seus

espaços de atuação, a partir dos projetos realizados no curso “O Projeto de Pesquisa: a escrita científica na Educação”,

em 2017.

Conteúdos: Elaboração de projeto; metodologia de pesquisa; prática de pesquisa; trabalho de campo

Turm
a

Local e endereço
Período do curso Dia da 

semana

Turno Horário de aula Formador(e
s)

Início Término Início Término

A EAPE – SGAS 907 30/08 06/12 Quinta-
Feira

Matutino 8h 11h

B EAPE – SGAS 907 30/08 06/12 Quinta-
Feira

Matutino 8h 11h

C EAPE – SGAS 907 24/08 14/12 Sexta-
feira

vesperti
no

14h 17h

Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação
SGAS 907, Conjunto A, CEP. 70.390-070

Telefone: 3901-2378



Gerência

          /         /             

Diretoria

          /         /               

Chefia

          /         /             
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