GPEP IFSP/SRQ
Grupo de Pesquisa em Educação Profissional do
Instituto Federal de São Paulo, câmpus São Roque
O presente grupo discute as particularidades da Educação brasileira de forma
geral e principalmente o Ensino Profissional (Ensino Médio e Superior), destacando suas
virtudes, percalços e desvantagens. Para isso, os participantes trocam textos, vivências e
experiências sobre essa modalidade de ensino.

Datas, eventos e textos discutidos em 2015:
[Quintas-feiras, às 19h, no IFSP/SRQ]



16/04/2015: Criação do GPEP IFSP/SRQ



30/04/2015: Discussão do texto “Perspectivas sociais e políticas da formação de
nível médio: avanços e entraves nas suas modalidades (FRIGOTTO e CIAVATTA)
– apresentação inicial: Rogério de Souza Silva



14/05/2015: Discussão do texto “O financiamento do ensino médio no Brasil: de
uma escola boa para poucos à massificação barata da rede pública (PINTO,
AMARAL e CASTRO) – apresentação inicial: Manoel Aparecido Martins



28/05/2015: Discussão do texto “A formação de professores para o ensino médio:
velhos problemas, novos desafios” (KUENZER) - apresentação inicial: Rogério
Tramontano



11/06/2015: Discussão do texto “O currículo para o ensino médio em suas
diferentes modalidades: concepção, propostas e problemas” (RAMOS) apresentação inicial: Márcia de Oliveira Cruz



25/06/2015:

Plano

Nacional

de

Educação:

conquistas

e

desafios

1º ano de implementação do PNE (Iara Bernardi, ex-Deputada Federal; Marisol

Garcia Cavalheiro, Departamento de Educação de São Roque; Moacir Alves de
Faria, Coordenador na FAC São Roque; e Ana Paula Zerbato, Doutoranda em
Educação – UFSCar


13/08/2015: Discussão do texto “Gestão escolar em instituições de ensino médio:
entre a gestão democrática e a gerencial” (CASTRO) - apresentação inicial: Rafael
Batista Novaes



27/08/2015: Discussão do texto “Problemas institucionais e pedagógicos na
implantação da reforma curricular da educação profissional técnico de nível médio
no IFSP (FERRETTI) - apresentação inicial: Todo o Grupo



10/09/2015: Discussão do texto: Discussão do texto “Ensino médio: possibilidades
de avaliação” (MORAES e ALAVARSE) - apresentação inicial: Ana Rita Dantas



24/09/2015: “As relações entre o ensino médio e a educação superior no Brasil:
profissionalização e privatização” (SILVA JR, LUCENA e FERREIRA) apresentação inicial: José Hamilton Maturano Cipolla



08/10/2015: Discussão do texto “Criação e implantação dos Institutos Federais
de Educação, Ciência e Tecnologia – IFETs” (OTRANTO) – apresentação inicial:
Sandro Heleno Morais Zarpelão



26/10/2015: Roda de conversa com o educador José Pacheco (Escola da Ponte e
Projeto Âncora)



29/10/2016: “Educação: sob, para e apesar da pós-modernidade” (BAUMAN) –
apresentação inicial: Márcia de Oliveira Cruz



12/11/2015: Planejamento para os eventos e discussões de 2016

