UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
GABINETE DA REITORIA

EDITAL Nº 13/2013
RETIFICAÇÃO DO ANEXO V
O Reitor da Universidade Federal do Amapá – UNIFAP, no uso de suas atribuições legais, e em
conformidade com a Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com a Lei n° 12.772, publicada no DOU nº
251, Seção 1, de 31 de dezembro de 2012, com o Decreto n. 6.944, de 21 de agosto de 2009, e com a Portaria
do MEC no 1.181/2012, torna pública a retificação do Anexo V (Temas Das Provas E Bibliografias
Sugeridas Por Área De Conhecimento) do Edital no 13/2013, que rege o Concurso Público de Provas e
Títulos, para o provimento de cargos de Professor da Carreira do Magistério Superior para o quadro
permanente da Universidade Federal do Amapá, passando a vigorar com a seguinte redação:
Onde se lê:
371-Área de Conhecimento: Pesquisa em Educação.
Curso: Pedagogia– Campus Binacional - Oiapoque-AP
Temas:
1. O papel da pesquisa na formação do professor;
2. A Ciência e a produção do conhecimento em educação;
3. O projeto de pesquisa em educação e sua estruturação;
4. Os métodos científicos e sua relação com a metodologia da pesquisa;
5. Tipos de pesquisa/ abordagens no contexto educacional;
6. A aplicabilidade dos métodos de pesquisa na área educacional: natureza e pressupostos;
7. A pesquisa como princípio educativo na formação do professor;
8. A pesquisa em educação: do planejamento aos resultados;
9.A importância da teoria na pesquisa educacional;
10. A contraposição entre o senso comum e o conhecimento.
Leia-se:
371-Área de Conhecimento: Pesquisa em Educação.
Curso: Pedagogia– Campus Binacional - Oiapoque-AP
Temas:
1. O papel da pesquisa na formação do professor;
2. A Ciência e a produção do conhecimento em educação;
3. O projeto de pesquisa em educação e sua estruturação;
4. Os métodos científicos e sua relação com a metodologia da pesquisa;
5. Tipos de pesquisa/ abordagens no contexto educacional;
6. A aplicabilidade dos métodos de pesquisa na área educacional: natureza e pressupostos;
7. A pesquisa como princípio educativo na formação do professor;
8. A pesquisa em educação: do planejamento aos resultados;
9.A importância da teoria na pesquisa educacional;
10. A contraposição entre o senso comum e o conhecimento científico
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