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“Numa pesquisa, o sujeito é aquele que não só participa, mas atribui significado.” 

Data 

16.04.2013 

Assunto (Pauta) 

Poema “O operário em Construção” – Chico Buarque. “Soube naquele momento, 
naquela casa vazia”. Rubem Alves destaca este trecho. 

Lançamento do livro: O Inconsciente e a Educação. Local: ESPI, nesta sexta-feira 
19.04.2013.   

Lançamento – orientação de especialização do IFPB do EJA – IFPB/UFPB. 

 Políticas Públicas. 
 Diversidade no Contexto da Escola. 
 Prática Pedagógica. 

Pós-Graduação em educação Física. 

Doutorado/processo simplicado. 

Para se inscrever: 

 Proficiência (TOFEL-430 pontos, DDLI-50 pontos, DELEN). 
 Carta de apresentação do professor. 
 Publicação em B2, vinculado com o professor, caso isto não seja possível tem 

que ter 2 B2 e deve ser autor e co-autor. 
 Programa de Educação Física acompanha o ritmo da USP e a USP tem como 

referência os EVA. 

Reabertura da Universal 

Faixa: 

 1- 20.00 ->2006 (doutorado) 
 2- 30.00 ->Produtividade científica, ou seja, bolsa de produtividade. 
 3- 120.00 -> Grandes pesquisadores. 

 

Crise: Volume de trabalho muito grande. 

 Discussão sobre a crise 
- 05 mestrandos 



 
 
 
 

 

  

- 01 doutorando 
- 06 graduandos 
- 01 especialização 
Totalizando 39 membros no LEPEC, sobrecarga de pessoas para dar suporte. 

 Discussões: 
- É preciso trabalhar em dois programas; 
- Membros do LEPEC expuseram suas opiniões/contribuições, para que, se 
chegue a uma solução para a quantidade de membros do LEPEC. 
- Sugestões para os dias de reunião do grupo. 
- Processo de avaliação para permanecer no laboratório. 
  

10:40h - Ritual do Chá (Organização: Izabel e Breno) 

Aula passeio: 

Sugestões de locais para o próxima aula passeio. 

Participantes 

Pierre, Djavan, Myleide, Rodrigo, Brígida, Breno, Diane, Mayara, Helen, Diego, Sandra, 
George Paiva, Amanda, Ana Raquel, Felipe Dóia, Clécia, Antônio Josias, Maurício, Sofia, 
Sílvia, Izabelli, Micaela, Izabel e Carlos. 


