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RELATÓRIO DE ESTUDOS



À COMISSÃO DE BOLSAS


• NOME DO BOLSISTA:_Adriane Lizbehd Halmann_______________________


·Nº do CPF_988240400-63 ____________________________


• RELATÓRIO DE ESTUDOS REFERENTE AO _1º_ SEMESTRE DE 200_4__


• MESTRADO  (  X   )                               DOUTORADO  (     )


• INGRESSO NO PGEDU: MÊS _Junho_____________ ANO _2004______


• AGÊNCIA:       CAPES (   X    )            CNPq  (        )           OUTRA (                 )


• INÍCIO DA BOLSA:

	MÊS_Julho_______________  ANO_2004______


• NOME DO/A ORIENTADOR/A:_Maria Helena Bonilla_____________________













INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDOS

a) A partir de 2º semestre de curso, cópia do Histórico Escolar deverá ser anexada a este Relatório (solicitar com antecedência à secretaria do PGEDU)


b) Utilize o espaço necessário para as informações, comentários ou observações que sejam pertinentes a cada item.


c) O Relatório de Estudos deverá ser assinado pelo/a Bolsista e ter parecer com assinatura do (a) Orientador(a).


d) Antes de entregar o Relatório de Estudos, providencie uma cópia para seu controle.


e) É aconselhável que o Relatório seja apresentado com a seguinte configuração:
·	Padrão da fonte 12
·	 Times New Roman ou equivalente 
·	 Espaço 1 ½
·	 Folha A4
·	 Sugestão de nº de páginas: em torno de 06


f) O Relatório deverá ser entregue na secretaria do PGEDU durante o período de matrícula.
CRONOGRAMA. Apresentação de suas atividades na Pós-Graduação, conforme os itens abaixo:

Observação: o cronograma deverá contemplar desde o mês/ano de seu ingresso no PGEDU até a data prevista para a defesa de dissertação/tese.




Atividade/Período
1º sem.
2º sem.
3º sem.
4º sem.
Cursar disciplinas (indicar se obrigatórias e/ou optativas)
EDC 557(04 cr. obr.)
EDC 603(04 cr. obr.)
EDC 708(04 cr. opt.)
Tot.cr. 08obr + 04opt
EDC 515 (TIO) (ativ opt.)
TEE (opt.)
EDC792(ativ. obr.)
EDC939(ativ. obr.)
EDC795(ativ. opt.)
EDC590(04 cr. obr.)
EDC790(ativ. obr.)
Definição do tema/problema de pesquisa
Set. – Dez. 2004
  --
  --
  --
Definição metodológica

Out. - Dez. 2004
Jan. – Fev. 2005
  --
  --
Levantamento bibliográfico
Jun. – Dez. 2004
Jan. – Fev. 2005
Mar. – Jun. 2005
  --
Leitura e revisão bibliográfica
Jun. – Dez. 2004
Jan. – Fev. 2005
Mar. – Jun. 2005
Jul. – Ago. 2005
Apresentação do Projeto de dissertação ao colegiado*
  --
  --
Jun. 2005
  --
Exame de Qualificação
(Doutorado)
  --
  --
  --
  --
Coleta de dados

  --
Jan. – Fev. 2005
Mar. – Jun. 2005
  --
Organização e análise dos dados
  --
  --
Abr. – Ago. 2005
  --
Redação preliminar da Tese ou Dissertação

  --
  --
Jun. – Ago. 2005
  --
Redação final

 --
  --
  --
Set. – Nov. 2005
Defesa

  --
  --
  --
Dez 2005

*Só para os Mestrandos. O projeto deve ser acompanhado de Parecer do orientador e de outro professor credenciado pelo PGEDU.
2. DISCIPLINA (S) CURSADA(S) FORA DO PGEDU, NO SEMESTRE a que se refere esse relatório de estudos:

a)	Disciplina:_Seminários Avançados I ______________________________
   	Professor:_Desi Sangoi Freitas, Décio Auler, Eduardo Terrazan________
   	Instituição (*):_PPGE/UFSM_(2. Sem 2003)________________________

(*) Se for na UFBA, indique o Programa; se em outra universidade, indique qual o Programa/Departamento e Universidade.

3. ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA realizadas no semestre (palestras, conferências, defesas e reuniões assistidas, serviços e infra-estrutura utilizadas, etc.)
Seminário de pesquisa da Faced
Apresentação pública do projeto no grupo de pesquisa
Reuniões semanais
Projetos – incubadora
Estudos em grupo
Montagem da página
Lista de discussões
Experimentação de meios/formas de comunicação – IM, grupos, fóruns, rádio, tv...
Estudos e experimentação com rádio
Programa de apoio a cegos: rádio
Conversas com...
Cobertura de eventos
Orientações coletivas
Projeto(reconstrução do tema/problema, metodologia; começo da coleta de dados)

4. OUTRAS ATIVIDADES FORA DO ÂMBITO DO PROGRAMA (Participação em eventos científicos, publicações, outros), informando detalhadamente o tipo de atividade e título, data e local de sua realização (instituição, cidade, estado, país)
Fórum Mundial de Educação – Jul 2004, Porto Alegre/RS – Participação como ouvinte e apresentação de trabalho pôster
Palestra UFSM
Cibercon e FSL
Irdeb
Enelud – participação e comunicação
Cipó – ciclo de palestras
SBPC – participação e mesa redonda
SL e Inclusão Digital
Artigo aceito para publicação: Faeeba
Construção de livro coletivo (EDC 708)
Artigo encaminhado para publicação: Contemporânea
Paelstra: O conceito de Saúde no Mundo Pós-Genoma, Dia 19/11/04, Faced, Prof. Naomar Almeida Filho

5. SÍNTESE DO PROJETO DE PESQUISA. Se ainda não foi definido, dizer, em poucas palavras, o que pretende pesquisar.

Título: Diários da prática pedagógica como dispositivo para a reflexão partilhada e aprendizagem cooperativa : análise de experiências com diários eletrônicos
Problema: Partindo de experiências de relatos/reflexões docentes (diários) existentes em meios eletrônicos (internet), nota-se se estes servem/se prestam para promover/facilitar a prática educativa reflexiva partilhada no processo de formação de professores? Como atuam nisto? Esta prática educativa reflexiva partilhada pode encaminhar um processo de aprendizagem cooperativa (construtos de objetos comuns)?
Objetivos:
Identificar experiências que dêem espaço pra relatos/reflexões sobre a prática docente (diários) em meios eletrônicos. Verificar se os diários eletrônicos de prática pedagógica propiciam um ambiente que auxilie/facilite a formação de professores com uma prática reflexiva partilhada. Verificar se são estabelecidas trocas de informações entre os diários e se estas são utilizadas para a construção conjunta de saberes novos e respostas a problemas (objetos comuns).

6. AVALIAÇÃO. Em poucas palavras, avalie o semestre cursado, apontando e comentando as principais contribuições que as atividades realizadas nesse semestre ofereceram à sua formação e ao desenvolvimento da sua pesquisa.






7. PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA O PRÓXIMO SEMESTRE. 

a)	Disciplinas a serem cursadas:

Disciplina: EDC 515. Trabalho Individual Orientado_____________________
Professor: Roberto Sidnei________________________________________
Instituição (*): UFBA/FACED_______________________________________

Disciplina: Tópicos Específicos de Educação______________________
Professor: __________________________________________________
Instituição (*): UFBA/FACED_______________________________________
(*) Se for na UFBA, indique o Programa; se em outra universidade, indique qual o Programa/Departamento e Universidade.

b) ATIVIDADES DE PESQUISA previstas para o semestre (detalhar as atividades referentes à sua dissertação/tese)
EDC 515. TIO
Definição metodológica do projeto, Levantamento Bibliográfico, Leitura e revisão bibliográfica; Coleta de dados

c)OUTRAS ATIVIDADES
Organizar grupo de estudos
Publicar bimestralmente em revista especializada
Participar de seminários
Criar/gerenciar comunidades virtuais que auxiliem na análise dos dados




OBSERVAÇÕES:





Declaro que a minha situação sócio-econômica continua a mesma e não recebo salário decorrente de vínculo empregatício.

Salvador, _____ de ___________________ de 200____


_______________________________________________________
                                              Assinatura do Bolsista


PARECER DO/A ORIENTADOR/A (para alunos/as que estejam cursando do 2º semestre em diante):

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Salvador, _______ de _____________________ de 200___

________________________________________________________
			Assinatura do Orientador/a


Parecer da Comissão de Bolsas:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Salvador, ________ de ___________________ de 2002.

ASSINATURA MEMBROS DA COMISSÃO

