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PPGE Debate 

"O SUJEITO E O SEU CURRÍCULO LATTES: do saber ao fazer" 

 

O PPGE Debate é uma iniciativa do Programa de Pós Graduação Mestrado 

Profissional em Educação, Formação de Professores da Educação Básica - PPGE - 

UESC, que tem por objetivo socializar as pesquisas mais atuais e referenciadas em 

educação, contribuindo para a formação dos mestrandos do Programa e demais 

profissionais da Educação Básica da área de abrangência da UESC. Com início em 

2018, objetivando o diálogo com docentes e pesquisadores de diferentes universidades 

brasileiras ou internacionais, das mais diversas linhas de pesquisa em Educação, o 

PPGE Debate é proposto sob os formatos de debate, mesa redonda, colóquio ou curso. 

Trata-se de uma excelente oportunidade de interlocução entre as discussões atuais no 

campo educacional e as pesquisas desenvolvidas no PPGE, tendo em vista a produção 

de conhecimento e o impacto deste Programa para a melhoria da Educação Básica da 

região. 

 

Desse modo, apresentamos mais uma atividade do PPGE Debate intitulada: "O 

SUJEITO E O SEU CURRÍCULO LATTES: do saber ao fazer", com a Ms. Quele 

Pinheiro Valença Marçal, da EDITUS – EDITORA DA UESC – Portal de Periódicos, 

no dia 16/09/2019 das 09:00h às 12:00h, no Auditório Altamirando Marques (antigo 

auditório de direito) no 1º andar, do pavilhão Waldir Pires, na Universidade Estadual de 

Santa Cruz (UESC), Ilhéus - Bahia.  A pesquisadora oportunizará aos participantes 

efetuar desde o cadastro, preenchimento, atualização e envio do Currículo Lattes à 

Plataforma Lattes do CNPq. 

 

O evento é gratuito, as inscrições acontecerão no local a partir das 08:00h e destina-se a 

estudantes da graduação, professores da educação básica, mestrandos do PPGE, 
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candidatos interessados em ingressar no PPGE ou demais Programas da UESC, além da 

comunidade em geral.  


