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Visita a Kyoto University para encontro com professora especialista em currículo e 
avaliação

A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link goo.gl/7VE40d

Em visita ao Japão, a Profa. Dra Jaciara Carvalho, Programa de Pós Graduação em

Educação, UNESA/RJ, esteve na cidade de Kyoto e foi conhecer a segunda universidade

mais conceituada do país. A Kyoto University se destaca da tradicional University of Tokyo

pela ousadia de experimentações, segundo a Profa. Dra. Kanae Nishioka, da Graduate

School of Education. A docente recebeu a professora Jaciara, em julho, com um gentil

acolhimento próprio da cultura japonesa para uma conversa sobre educação no país. A

professora Kanae é especialista em currículo e avaliação, com publicações em inglês

como o livro “Curriculum, instruction and assessment in Japan” (2017, editora Routledge)

em parceria com Koji Tanaka e Terumasa Ishii.

Na ocasião, a Profa. Jaciara pode fazer perguntas sobre a organização do sistema

curricular japonês para a “educação compulsória” (elementary e middle-school),

equivalente ao nosso Ensino Fundamental de nove anos e para o “high school”, nosso

Ensino Médio. As professoras também dialogaram sobre a autonomia do professor diante

da organização do sistema da educação básica, muito voltado para resultados no Pisa,

acerca da integração de tecnologias digitais ao currículo (tal como o Brasil, ainda

buscando caminhos) e sobre desafios para a educação japonesa. Este material deve

resultar na publicação de uma entrevista com a Profa. Kanae. Ela também fez questões e,

sabendo dos estudos desenvolvidos pela Profa. Jaciara sobre a perspectiva freiriana,

comentou que Paulo Freire, em especial o livro “Pedagogia do Oprimido”, é leitura

obrigatória nas faculdades de educação do país.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Ana Paula Teixeira Delgado [Direito,

UNESA/RJ]: capítulo “Reflexões sobre

movimentos migratórios para os Estados

Unidos da América: dos sonhos à

realidade", no livro Migrações forçadas:

refugiados em estudos transdisciplinares,

publicado pela Editora Brasil Multicultural,

2019.

Bruno Esteves Conde [Enfermagem,

ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

comunicação "Promise pharmacological

index for ethnopharmacology of medicinal

plants for informant qualification" será

apresentada no lll Congresso Equatoriano

de Etnobiologia, no Equador, de 24 a 25 de

outubro de 2019.

Emerson Rodrigues Duarte [Educação

Física, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]:

artigos "Talento esportivo: análise da

produção científica internacional e

brasileira" e "Perfis de dotação física em

estudantes do Ensino Fundamental"

publicados na Revista Sobredotação, v. 16,

p. 161-184 e p. 185-212, 2019.

Marilza Sampaio Aguilar [Engenharia de

Petróleo, UNESA/RJ]: capítulos “Viabilidade

do uso de cascas de ovos na síntese da

hidroxiapatita utilizando o método sol-gel”,

"Estudo da velocidade de adição dos

reagentes na síntese de hidroxiapatita pelo

método sol-gel utilizando cascas de ovos de

galinha como precursores" e "Medidas de

microdureza vickers em hidroxiapatita

sintetizada pelo método solgel utilizando a

casca do ovo de galinha como precursor",

no livro A aplicação do conhecimento

científico nas Engenharias, publicado pela

Atena Editora, 2019.


