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Encontro de Pesquisadores - 2003 
GRUPO 1 - COORDENADOR: MYRTES ALONSO 

 
Pesquisadores Título do trabalho apresentado 

Amália Neide Covic Atendimento pedagógico hospitalar  

Ricardo Hage de Matos A práxis da interdisciplinaridade no ensino de artes visuais 

Anair Altoé A gênese da informática na educação em um curso de pedagogia  

Marcos Rodrigues de Lara O olhar dos egressos sobre sua formação na pós-graduação em 
marketing: implicações curriculares 

José Antônio Gonçalves Leme Mais uma “grade” para a “cela de aula”  

 

  
GRUPO 2 - COORDENADOR: MERE ABRAMOWICZ 

 
Pesquisadores Título do trabalho apresentado 

Heloísa Maria Gomes A ação docente e as reformas da educação profissional: um processo 
de formação para a mudança 

Maria Cecília de C. Gasparian O sentido do segredo da escuta educacional: uma investigação 
interdisciplinar  

Mônica Gardelli Franco Aprender a amar: o quinto pilar do conhecimento na educação da 
nova era  

Cristina Z. Tavares Néri A concepção de professores do ensino fundamental sobre a avaliação 

Verena Wiggers A educação infantil catarinense: um estudo das propostas 
pedagógicas  

 

  
GRUPO 3 – COORDENADOR: ANTÔNIO CHIZZOTTI 

 
Pesquisadores Título do trabalho apresentado 

Martha M. Prata Linhares O sentido da arte na formação continuada de professores de ensino 
fundamental: uma contribuição mágica  

Fábio Alberti Cascino Adendos à construção de uma teoria: Interdisciplinaridade na 
Educação Brasileira  

Valéria Fambrini O impacto do Enem no processo seletivo da PUC-SP  

Carlos Betlinski Participação e prática da autonomia nos conselhos municipais de 
educação 

Neusa M. Marques de Souza Gestão democrática da educação: entre as políticas oficias e a prática 
escolar  

 

  
 
 
 

http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-amalia-covic.pdf
http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-ricardo-hage.pdf
http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-anair-altoe.pdf
http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-marcos-lara.pdf
http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-marcos-lara.pdf
http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-jose-leme.pdf
http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-heloisa-gomes.pdf
http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-heloisa-gomes.pdf
http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-maria-cecilia-gasparian.pdf
http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-maria-cecilia-gasparian.pdf
http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-monica-franco.pdf
http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-monica-franco.pdf
http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-cristina-zukowiski.pdf
http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-verena-wiggers.pdf
http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-verena-wiggers.pdf
http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-martha-linhares.pdf
http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-martha-linhares.pdf
http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-fabio-cascino.pdf
http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-fabio-cascino.pdf
http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-valeria-fambrini.pdf
http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-carlos-betlinski.pdf
http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-carlos-betlinski.pdf
http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-neusa-marques-souza.pdf
http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-neusa-marques-souza.pdf
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GRUPO 4 – COORDENADOR: MARIA ELISABETH DE ALMEIDA 

 
Pesquisadores Título do trabalho apresentado 

Nilce Maria da Silva Campos Metodologia usada em pesquisa sobre formação de professores da 
área da saúde  

Maria de Fátima Josgrilbert O sentido do Projeto Pedagógico: uma abordagem interdisciplinar  

Jodete B. Gomes Fullgraf Educação infantil e assistência: limites e perspectivas de uma política 
educacional nacional  

Maria Aparecida de Menezes Educação inclusiva – política de atendimento a alunos portadores de 
necessidades especiais  

Luiz Augusto Passos Currículo tempo e cultura  

 

  
GRUPO 5 – COORDENADOR: ANA MARIA SAUL 
Pesquisadores Título do trabalho apresentado 

Solange Mary Moreira Santos Mudanças na prática docente em experiência de formação 
continuada 

Maria Inês Diniz Gonçalves O sentido da música na educação: uma investigação interdisciplinar  

Alexandre Augusto Cals 
A questão cultural no contexto amazônico: a cultura regional no 
currículos escolares das redes municipal e estadual do ensino público 
de Belém/PA  

Judas Tadeu de Campos Currículo e cultura: a formação do caipira 

Tânia da Costa Fernandes Educação em sensibilidade: a ética e a estética da corporeidade no 
currículo 

  

  
 

http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-nilce-campos.pdf
http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-nilce-campos.pdf
http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-maria-fatima-josgrilbert.pdf
http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-jodete-fullgraf.pdf
http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-jodete-fullgraf.pdf
http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-maria-aparecida-menezes.pdf
http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-maria-aparecida-menezes.pdf
http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-luiz-passos.pdf
http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-solange-mary-santos.pdf
http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-solange-mary-santos.pdf
http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-maria-ines-diniz.pdf
http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-alexandre-cals.pdf
http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-alexandre-cals.pdf
http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-alexandre-cals.pdf
http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-judas-campos.pdf
http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-tania-fernandes.pdf
http://www.pucsp.br/sites/default/files/download/posgraduacao/programas/educacaocurriculo/encontro-pesquisadores-2003/resumo-tania-fernandes.pdf

