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Docentes:
Técnicos:
Discentes:
Flavia Alves Ferreira - Graduação
Maria de Fátima da Silva – Mestrado
Maria Luciane de Luna Santos – Graduação
Mércia Queiroz da Silva - Graduação
Comunidade/parceiros:
Pesquisadores interessados em desenvolver ou participar de projetos de pesquisa em torno da
temática família-escola-profissão e ter uma participação regular nas atividades do GEPFEP;
Pesquisadores, estudantes de graduação, de pós-graduação (mestrado e doutorado) e colaboradores
de universidades nacionais em torno da proposição, do desenvolvimento, da discussão e da
divulgação de pesquisas ligadas a esse campo de conhecimento.
DESCRIÇÃO DO GRUPO
Objetivos/ementas:
Aprofundar o conhecimento sobre os processos que condicionam as relações entre escola, família e
profissão adotando noções e conceitos advindos da Antropologia, Sociologia e História;

Campo/Linhas/Temáticas de atuação:
1. Educação e transmissão Inter geracional das desigualdades;
2. Instituição escolar e organizações familiares;
3. Escola, Estratificação Social e Profissão;

4. Ensino Superior e Inclusão Social;
5. Espaço urbano e desigualdades socioeducativas.
Relação Ensino, pesquisa e extensão
Buscamos estabelecer um vínculo no diálogo com as disciplinas ofertadas no Curso de Pedagogia Trabalho e Educação; Educação e Desigualdades Sociais e Educação e Trabalho – Orientação
Profissional quando estimulamos a problematização e valorização da temática da relação famíliaescola-profissão no âmbito da Sociologia da Educação brasileira;
Nesse diálogo é finalidade do grupo reunir pessoas interessadas em trabalhar empiricamente sobre
as questões ligadas aos processos de socializações vivenciados na escola e nas organizações
familiares e sua relação com a construção das carreiras profissionais, se apoiando nos métodos e
instrumentos analíticos das ciências sociais.
Ações permanentes que realiza:
 Encontros na modalidade quinzenal;
 Desenvolver atividades como seminários, colóquios, palestras, debates e outras;
Ações já realizadas incluindo Público alvo atendido:
Seminário Educação e Desigualdade Social, outubro de 2014. Conferencistas: Fredéric Lebaron
(UVSQY) e Graziela Perosa (USP)

Projeto de intercâmbio:
Projeto "As diferentes dimensões do bem-estar e das desigualdades sociais: percursos escolares. situações
residenciais e usos do corpo na França e no Brasil", colaboração entre a universidade de São Paulo, a
Universidade de Versailles ( UVSQY) e Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Pesquisas em andamento:
1. Percursos universitários dos estudantes de Pedagogia da UFPE (2012-atual)
2. Desigualdades Socioeducativas na cidade de Recife (2015-atual)
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