
A promoção de tal interlo-
cução, contudo, só será 
possível com a participação 
ativa dos docentes e discentes 
do programa, que o podem 
fazer enviando-nos sugestões, 
críticas e informações rele-
vantes para o nosso e-mail   
boletim.ppgefhc@gmail.com. 

Nossa publicação inicial-
mente será mensal e, no mais, 
esperamos que vocês con-
siderem a leitura agradável.  

O Programa de Pós-
Graduação em Ensino, Filosofia 
e História das Ciências 
(PPGEFHC) é um dos pro-
gramas de pós-graduação stricto 
sensu (mestrado e doutorado) da 
Universidade Federal da Bahia e 
da Universidade Estadual de 
Feira de Santana. Com suas três 
principais linhas de pesquisa, 
contamos com um corpo docente 
e discente diversificado, o que 
propicia uma grande produção 
de trabalhos com diferentes 
abordagens. Tendo-se em vista 
tal característica se faz essencial 
a existência de instrumentos que 
estimulem a interlocução entre 
os membros do programa. As-
sim, o boletim informativo do 
PPGEFHC visa, além de forne-
cer informações relevantes ao 
corpo discente e docente, per-
mitir que as diferentes linhas de 
pesquisa se comuniquem através 
de nossas colunas. 
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DÁ AS BOAS-VINDAS 

AOS DISCENTES          
INGRESSANTES NO  

MESTRADO E               
DOUTORADO. 

Seminários de Pesquisa do mês 
DATA: 23/03 - 13h 

 

Discente: Marcelo da Silva Alves Pires 
Título da pesquisa: Epistemologia e Verdade no Pragmatismo de William James 
Orientador: Waldomiro José da Silva Filho 

Expediente 
 

Priscila Figueiredo 
 
boletim.ppgefhc@gmail.com 
 
* Envio de material para a 
próxima edição até 07 de 
abril/2012. 

 Café Científico 
O Sistema de Saúde Brasileiro: Contradições e Desafios 

Jairnilson Paim (Instituto de Saúde Coletiva/UFBA) 
 
Data: 16/03/2012 
Hora: 18:00h 
Local: Auditório da Biblioteca Pública do Estado da Bahia (Biblioteca dos Barris),  
Rua General Labatut, 27, Barris, Salvador-BA 



 Próximos eventos                     * Algum outro evento esse ano?Nos envie um e -mail. 

Entrevista 

Professor permanente no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFBA e no Programa de Pós-
Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências da UFBA/UEFS, neste último, no momento, atuando 
como coordenador, Jonei possui experiência na área de Educação Matemática, com ênfase em Modelagem 
Matemática, Materiais Curriculares Educativos e Formação de Professores de Matemática. 

Em suma, ao reforçamos a interlocução 
interna e externa, temos mais possibili-
dades de refinar nossos resultados de pes-
quisa e, assim, fazer substanciais con-
tribuições à Área. 
 
BI: Quais os principais desafios para este ano? 

 

JONEI: Este é um ano importante, pois an-
tecede a avaliação trienal realizada pela 
CAPES. Devemos manter, consolidar e am-

pliar nossos esforços de apro-
fundamento da interlocução 
interna e externa, o que, por 
certo, repercutirá nos indica-
dores de qualidade do Pro-
grama.  Em outra frente, o 
Colegiado deverá manter o 

acompanhamento dos prazos regimentais 
para a conclusão do Mestrado e Doutorado, 
a fim de que isto traga um impacto mais 
positivo para o indicador tempo médio de 
conclusão. 

BI: O PPGEFHC tem buscado cada vez mais a ex-
celência e melhoria das pesquisas desenvolvidas. 
Nesse sentido, quais as principais ações promovi-
das pelo colegiado no último ano relacionadas a 
tais objetivos? 

 
JONEI: Temos incentivado a interlocução 
interna no Programa. Um exemplo disto é o 
novo formato dos Seminários de Pesquisa, 
pensado para ser um espaço permanente de 
discussão científica de pesquisas desen-
volvidas no Programa. Ao 
mesmo passo, o Colegiado 
tem incentivado a interlo-
cução externa, por exemplo, 
apoiando a participação de 
discentes em eventos da 
Área, como sempre foi 
tradição em nosso Programa. 
Uma ação crucial é o incentivo aos alunos 
de Doutorado a realizarem estágio san-
duíche no exterior com o apoio da CAPES. 
No momento, temos quase uma dezena de 
alunos no exterior ou com submissões em 
andamento.  

JUNHO 
 
II Congresso Internacional de Educação 
Científica e Tecnológica 
Site: http://www.wix.com/kraus2/2ciecitec 
Submissão de trabalhos até: 15/04 
 
 
JULHO 
 
XVI ENDIPE—Encontro Nacional de Didática 
e  Prática  de Ensino 
Site: http://www.endipe2012.com.br/ 
Submissão de trabalhos até: 18/03 
 
 
AGOSTO 
 
Encontro de História e Filosofia da Biologia  
Site: http://www.abfhib.org/Encontro.html 
Submissão de trabalhos até: 30/03 

SETEMBRO 
 
3º SIPEMAT - Simpósio Internacional de Pes-
quisa em Educação Matemática 
Site: http://ocs.virtual.ufc.br/index.php/sipemat/
sipemat2012 
Submissão de trabalhos até: 12/03  
 
III SINECT - Simpósio Nacional de Ensino de 
Ciência e Tecnologia 
Site: www.pg.utfpr.edu.br/sinect (site antigo) 
Submissão de trabalhos até: ainda não informado 
 
 
OUTUBRO 
 
XV IOSTE International Symposium on Sci-
ence & Technology Education for Develop-
ment, Citizenship and Social Justice 
Site: www.inedp.org/ 
Submissão de trabalhos até: 15/03  

Jonei Cerqueira Barbosa 

“Este é um ano impor-
tante… Devemos manter, 
consolidar e ampliar nos-

sos esforços de aprofunda-
mento da interlocução in-

terna e externa...”  


