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EMENTA: 

 
 
A primeira universidade do Brasil - Universidade do Rio de Janeiro - foi criada em 1920, 

sendo a pós-graduação institucionalizada a partir do Parecer nº 977, em 1965, pela 

Câmara de Ensino Superior do Conselho Federal de Educação. No Parecer, explicitam-se 

como motivos da instauração da pós-graduação: “1) formar professorado competente que 

possa atender à expansão quantitativa do nosso ensino superior garantindo, ao mesmo 

tempo, a elevação dos atuais níveis de qualidade; 2) estimular o desenvolvimento da 

pesquisa científica por meio da preparação adequada de pesquisadores; 3) assegurar o 

treinamento eficaz de técnicos e trabalhadores intelectuais do mais alto padrão para 

fazer face às necessidades do desenvolvimento nacional em todos os setores.” Assim, os 

cursos de pós-graduação deveriam propiciar a formação de profissionais altamente 

qualificados, seja para atuar no ensino superior seja para desenvolvimento científico e 

tecnológico do país, nas diferentes áreas do conhecimento, incluindo a Educação. Tendo 

como referência esses aspectos, propõe-se o presente projeto de pesquisa sobre egressos 

visando a identificar possíveis impactos pessoais, profissionais e sociais derivados da 

formação recebida no Programa deEstudos Pós-Graduados em Educação –Psicologia da 

Educação. 

A Avaliação será contínua, tendo como base a atuação do aluno nas diversas atividades 

realizadas durante a pesquisa.  
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