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Este departamento 
coloca à sua 
disposição o Curso 
de Licenciatura em 
Pedagogia, na 

modalidade 
presencial, além de todo um conjunto 
de profissionais que, agrupados em 
três áreas, atuam nos demais cursos de 
licenciatura do CCAE e no ensino em 
outros cursos de licenciatura da UFPB 
em outros campi. Por outro lado, 
professores do DED também 
participam no ensino e na pesquisa de 
diversos Programas de Pós-Graduação 
Stricto Sensu da UFPB. 

Assim, os nossos professores têm um 
importante papel na formação inicial e 

contínua dos profissionais da 
educação. 

 O nosso Curso de 
licenciatura em 
Pedagogia tem como 
principal função a 
formação inicial de 

professores que irão 
realizar o seu trabalho docente e 
educativo no âmbito da Educação 
infantil, dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, no Ensino Médio, na 
modalidade Normal, na Educação de 

Jovens e Adultos, e/ou na Educação 
Profissional na área de serviços/ou 
apoio escolar, e em outras áreas nas 
quais sejam previstos conhecimentos 
pedagógicos. 
 

Os professores do 
DED, além de 
atuarem no campo 
do ENSINO na 
graduação e na Pós-

Graduação, 
lecionando diferentes disciplinas, 
coordenando projetos de monitoria, 
orientando trabalhos de conclusão de 
curso, também centram as suas 
atividades no campo da PESQUISA e da 
EXTENSÃO.  

 

As atividades de 
PESQUISA 

desenvolvidas pelos 
diferentes 

professores é um 
dos pilares de 

sustentação do nosso 
Departamento.  

No nosso departamento, além dos 
projetos de investigação, existem seis 
(06) Grupos de Estudos e Pesquisas 



ativos que estudam e investigam 
diferentes temas de relevância social - 
educacional.  

Grupo de Estudo e Pesquisa 
em História e Memória da Educação da 
Paraíba.  

Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Educação, Sociedade e Culturas 
(GEPEDUSC). 

Grupo de Estudos e Pesquisa em 
Educação de Jovens e Adultos: 
políticas, práticas e discursos no 
cenário brasileiro (GPEJA).  

Grupo de Estudo e Pesquisa 
em Práticas Educativas, Currículo e 
Cultura (GREPPECC). 

Grupo de Estudo e Pesquisa em 
Educação, Etnias e Economia 
Solidária (GEPeeeS). 

Laboratório de práticas, estudos e 
pesquisas em formação de professores 
- Universidade e Escolas de Educação 
Básica (LACONEX@O|UFPP). 

   

Conscientes da importância da 
transferência do conhecimento e do 
relacionamento com a sociedade, a 
EXTENSÃO é um dos campos 
importantes da atuação do corpo 

docente do DED.  
Nesta área, 
professores do 

departamento 
coordenam um 

leque de projetos, 
cursos livres e eventos, 

entre outros, de modo a corresponder 
ao compromisso político-social da 
Universidade e, assim, contribuir, na 
medida do possível, para a satisfação 
das necessidades da sociedade e para a 
existência de laços de colaboração. 

 

O corpo docente do 
DED também se 
destaca pela 
produção científica, 
participação em 

eventos nacionais e 
internacionais, e por fazer parte de 
grupos de estudos e pesquisas de 
outras instituições de ensino superior, 
reconhecidos, consolidados e 
vinculados às várias áreas do 
conhecimento. Tudo isso contribui 
para a constituição de um 
Departamento de Educação (DED) 
capaz de oferecer todo um conjunto de 
conhecimentos, práticas e espaços de 
(trans) formação atualizados e 
liderados por excelentes profissionais.  

 

 

 

Quer saber mais sobre 

nossos trabalhos? 

Acesse: 

http://www.ccae.ufpb.br/

ded 

Conheça-nos! 
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