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Repercussões dos trabalhos do grupo
Estudos e pesquisas realizadas pelo grupo:
1) Acompanhamento, monitoramento e análise de artigos científicos em periódicos brasileiros
que tratam de temática relativa ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).
Trata-se de estudo e pesquisa de continuidade a um trabalho de conclusão de curso oriundo do
curso de Pedagogia da instituição. Apoia-se metodologicamente nas noções de pesquisa
bibliográfica (GIL, 2002) e análise de conteúdo (BARDIN, 1977). Tal pesquisa visa acompanhar
e monitorar a produção de artigos científicos em periódicos brasileiros, cuja temática central se
relacione ao IDEB.
Publicação:
- RIBEIRO, Márden de Pádua; SILVA, Andréia Vanessa Maciel. IDEB: avanço ou retrocesso à educação
brasileira? O que dizem artigos publicados em periódicos entre 2007-2014? Polêm!ca, v. 14, p. 65-72,
2014.
2) Levantamento do perfil dos discentes do curso de Pedagogia da FACISABH.
Trata-se de estudo e pesquisa de continuidade que através de questionário estruturado
(GIL,2002), realiza um mapeamento do perfil dos discentes do curso de Pedagogia da
instituição. O questionário é dividido em três eixos: pessoal, cultural e pedagógico. Durante o
ano de 2015 todos os discentes do curso responderam o questionário e, posteriormente, ele foi
atualizado semestralmente com a abertura de novas turmas.
Publicação:
- RIBEIRO, M. P.; TEIXEIRA, N. A. ; VASCONCELOS, L. B. ; RAMOS, F. R. J. ; LEITE, C.
P. . Perfil dos discentes de um curso de Pedagogia privado de Belo Horizonte: estimulando
reflexões. In: Congresso Interdisciplinar de Pesquisa, Iniciação Científica e Extensão Centro
Universitário Metodista Izabela Hendrix, 2016, Belo Horizonte. Anais do Congresso
Interdisciplinar de Pesquisa, Iniciação Científica e Extensão Centro Universitário Metodista
Izabela Hendrix. Belo Horizonte: Izabela Hendrix, 2016. v. 1, p. 294-306.
3) Mapeamento dos Trabalhos de Conclusão de Curso, do curso de Pedagogia da
FACISABH.
Trata-se de um mapeamento dos TCC´s dos curso de Pedagogia da instituição, visando conhecer

e sistematizar as temáticas mais usuais e menos abordadas, as referências de maior destaque, o
número de produções e a proporção desses trabalhos em relação a grupos temáticos pertencentes
no curso.
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PLANO DE ESTUDO (tema ou questão; objetivos; descrição das atividades; bibliografia (opcional)
1. Tema: Levantamento de artigos científicos em periódicos nacionais a respeito do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). (Pesquisa em andamento)
Periodicidade dos encontros: uma vez ao ano.
Participantes: Márden de Pádua Ribeiro e Andréia Vanessa Maciel Silva.
Objetivo: coletar os artigos produzidos no Brasil a respeito do IDEB; monitorar as diversas compreensões
a respeito deles; sistematizar os dados obtidos através de categorias de análise; publicar a pesquisa em
congressos e artigos.
2. Tema: Levantamento do perfil dos discentes do curso de Pedagogia da FACISABH. (Pesquisa
concluída)
Periodicidade: um encontro mensal durante todo o ano de 2016.
Participantes: Camila Palhares Leite; Flávia Raiane de Jesus Ramos; Nayara Alves Teixeira;
Loyanne Batista Vasconcellos; Márden de Pádua Ribeiro.
Objetivos: levantar o perfil dos discentes do curso de Pedagogia da FACISABH por meio de questionário
estruturado aplicado durante os períodos letivos, compreendendo todos os sete períodos do curso.
Fornecer para a coordenação e docentes, a sistematização dos dados para maior compreensão do perfil
dos alunos da Pedagogia. Compartilhar e socializar com a comunidade acadêmica os dados da pesquisa
por meio de publicações em congressos e revistas científicas.
3. Tema: Mapeamento dos Trabalhos de Conclusão de Curso, do curso de Pedagogia da FACISABH.
Periodicidade: um encontro mensal durante todo o ano de 2017.
Participantes: Camila Palhares Leite; Flávia Raiane de Jesus Ramos; Nayara Alves Teixeira;
Márden de Pádua Ribeiro.
Objetivos: descrever, analisar e sistematizar os trabalhos de conclusão de curso da graduação em
Pedagogia da FACISABH, no período de 2012 a 2016. Compartilhar e socializar com a comunidade
acadêmica os dados da pesquisa por meio de publicações em congressos e revistas científicas.

