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 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO 

Este resumo é o recorte de uma pesquisa denominada “Impacto Formativo do Mestrado Profissionalizante em Ensino de Física e de Matemática” do Centro 

Universitário Franciscano (Unifra). 

 Com o intuito de averiguar o impacto formativo do mestrado profissionalizante nos estudantes e egressos que atuam na educação básica e superior, foi 

realizada uma investigação quanti-qualitativa (Minayo & Sanches, 1993), por meio da análise dos dados realizada no Google Docs (Silva, 2011) no período entre 

2011 e 2012. Os sujeitos participantes foram 36, envolvendo egressos que se formaram desde a primeira turma do Mestrado Profissionalizante, que se iniciou 

em 2004 e estudantes que ainda desenvolveram suas atividades docentes no curso até o ano de 2011.  

 Por meio de um questionário, os sujeitos responderam a questões relativas à sua trajetória formativa e também foram obtidos os dados demográficos destes 

alunos. No questionário foram apresentadas 29 questões, sendo elas objetivas, oferecendo alternativas de respostas, e discursivas, exigindo a opinião pessoal 

de cada sujeito. 

 O objetivo da pesquisa envolve uma avaliação processual do impacto formativo destes estudantes e também uma estimativa da dinâmica educativa 

desenvolvida ao longo dos anos de atuação do curso. Ela foi importante, pois, através das manifestações destes sujeitos, pode-se reconhecer se este objetivo foi 

atingido ou se há necessidade de adaptações. 

 Assim, o presente trabalho justifica-se por caracterizar as percepções pessoais destes estudantes e egressos do Mestrado Profissionalizante em Ensino de 

Física e de Matemática do Centro Universitário Franciscano. 
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