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Apresentação do Projeto:
A formação continuada surge como forma de assegurar a qualidade do ensino e várias políticas públicas
vêm sendo construídas. Com a ampliação das discussões acerca da alfabetização e a intenção de
alfabetizar todas as crianças do país até os 8 (oito) anos de idade, determinada no Plano de Metas
“Compromisso Todos Pela Educação” (Decreto Nº 6.094/2007) foi estabelecido o Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). Criado em 2012 este programa teve adesão de mais de 90% dos
municípios brasileiros e tem como um dos pilares de sua ação a formação continuada dos
professores.Reconhecendo-se a importância e abrangência dessa política, o presente trabalho buscará
compreender a formação continuada de professores dentro deste programa, a pesquisa objetiva investigar
como os professores participantes da formação continuada pelo PNAIC percebem a formação oferecida e
quais as implicações dessa para a sua prática docente. Observar-se-á como os professores têm percebido a
formação proposta, seus pontos positivos e negativos, e quais seriam as mudanças observadas em sua
prática pedagógica.
A pesquisa é de abordagem qualitativa e utiliza como instrumento de coleta de dados a entrevista
semiestruturada. Composta por 7 (sete) perguntas, o roteiro de entrevista abrange levantamento acerca do
PNAIC, seus pontos positivos e negativos, assim como suas implicações para a prática docente. A
entrevista será desenvolvida com 47 (quarenta e sete) professores, todos participantes
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da formação pelo PNAIC, e as declarações dos professores serão tratadas de forma totalmente confidencial
sendo que, após entrevista, cada participante receberá um código de identificação (Ex. P1, P2, (...).

Objetivo da Pesquisa:
Objetiva a investigar de como os professores participantes da formação continuada pelo programa Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) percebem a formação oferecida e quais as implicações
dessa para a sua prática docente.
Avaliação dos Riscos e Benefícios:
A pesquisa apresenta riscos mínimos.
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
A formação continuada é uma questão fundamental para a reflexão da prática docente, pois possibilita que o
professor aprimore as concepções que subsidiam tal prática, assim como que reveja suas opções
metodológicas. O cenário educacional é desafiador e, cotidianamente, exige do professor uma postura
reflexiva para repensar sua prática.Assim, analisar a proposta de formação continuada presente no PNAIC
poderá ajudar a compreender como os professores alfabetizadores têm percebido a formação no programa,
seus pontos positivos e negativos, elucidando, também, as implicações dessa formação, observadas pelos
próprios professores, em sua prática pedagógica. O desenvolvimento dessa pesquisa não apenas ajudará
na compreensão dos limites e possibilidades da formação no PNAIC, como alimentará a discussão da área
voltada à compreensão da efetivação de políticas públicas voltadas à formação continuada de professores
no Brasil.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
O projeto atende todos os termos e prerrogativas da Resolução 466/2012 no que se refere ao compromisso
ético científico.
Recomendações:
Sugere-se no TCLE colocar que a pesquisa apresenta "riscos mínimos" no lugar de "não apresenta riscos"

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
Não há pendências. O projeto deverá ser encaminhado para elaboração do relator como aprovado.
Considerações Finais a critério do CEP:
enviar ao CEP relatório final sobre a pesquisa.
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Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento

Arquivo

Postagem

Autor

Situação

Informações Básicas
do Projeto
TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência
Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador
Outros

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_706504.pdf
Termo.doc

10/06/2016
16:25:10
10/06/2016
16:24:17

CRISTIANO JOSÉ
DE OLIVEIRA

Aceito

Projeto.doc

10/06/2016
16:21:00

CRISTIANO JOSÉ
DE OLIVEIRA

Aceito

adesao.pdf
autorizacao.pdf

Folha de Rosto

Folha.pdf

Cronograma

cronograma.doc

CRISTIANO JOSÉ
DE OLIVEIRA
CRISTIANO JOSÉ
DE OLIVEIRA
CRISTIANO JOSÉ
DE OLIVEIRA
CRISTIANO JOSÉ
DE OLIVEIRA

Aceito

Outros

28/04/2016
14:18:19
28/04/2016
14:17:47
28/04/2016
10:06:32
28/04/2016
10:05:16

Aceito

Aceito
Aceito
Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
POUSO ALEGRE, 20 de Julho de 2016

Assinado por:
Rosa Maria do Nascimento
(Coordenador)
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