APRESENTAÇÃO
A Revista Semana Pedagógica ISSN 2595-1572 (on line) elaborada
pelo Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
(2017) constituem-se como um dos produtos gerados pela atividade de
acolhimento e integração da comunidade do Centro Acadêmico, mediada por
um conjunto de ações que discutem e problematizam as dimensões
constitutivas da pessoa humana, do processo educativo, do processo de
formação docente e da sociedade brasileira, ao tempo em que trabalha o
processo formativo numa perspectiva ampla, perpassado pelas ações de
ensino-pesquisa-extensão.
A Semana Pedagógica, realizada entre 6 e 10 de março de 2017,
abraçou com entusiasmo, espírito crítico e fundamentação acadêmica um
amplo leque de atividades educativas, propiciando através da Mostra
científica a apresentação de trabalhos acadêmicos provenientes de estudos,
em andamento ou concluídos, da Iniciação Científica, pós-graduação, projetos
de extensão e dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC).
Após o momento profícuo vivenciado pelas exposições e
intercâmbios estimulados, tem-se, através das próximas linhas deste
documento, laboros de graduandos (as) em Pedagogia, licenciandos (as) e
pós-graduandos (as) do Centro de Educação da UFPE, que junto a seus
orientadores (as), exprimem práticas e compromissos com a divulgação
científica.
A colaboração na produção de conhecimento transitou por diversas
temáticas, em especial: Educação e Espiritualidade; Educação e Linguagem;
Formação de Professores e Prática Pedagógica; Política Educacional,
Planejamento e Gestão da Educação; Teoria e História da Educação;
Subjetividades coletivas, movimentos sociais e educação popular; Educação
Inclusiva e diversidade; Educação e questões étnico-raciais; Relações de
Gênero; Trabalho Docente; Educação infantil; Ensino fundamental; Ensino
médio; Educação Superior; Educação matemática e tecnológica; Processos de
Ensino e de Aprendizagem da Educação Científica.
Certos do papel conferido à Mostra científica, por parte de todos(as)
os(as) colaboradores(as) e atendimento ao cunho social de difusão do
conhecimento, temos a alegria de disponibilizar os ANAIS DA MOSTRA
CIENTÍFICA DA SEMANA PEDAGÓGICA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO (CE)
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) (2017) aos(às)
interessados(as).
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