Visibilidade do programa
A visibilidade do curso é constantemente favorecida pela circulação dos
docentes e discentes em eventos nacionais e internacionais, por suas
publicações bibliográficas e técnicas, pela interação com outros programas de
Mestrado, com a graduação e a inserção das pesquisas na Educação Básica;
pela colaboração e parcerias dos docentes do Programa em atividades de
pesquisa e ensino em intercâmbio nacional e na internacionalização; pelos
projetos de extensão, facilitadores da inserção social; pelo impacto das
pesquisas na formação profissional dos egressos, o que contribui para a
sociedade e a educação.
A todas as atividades descritas acrescente-se a participação em eventos que
contribuem para o desenvolvimento da pós-graduação brasileira e a visibilidade
do curso.
Outro aspecto que demonstra a visibilidade do curso é a diversidade quanto à
origem dos ingressantes, que vêm de várias regiões do Brasil e cidades de
diferentes estados brasileiros. Isso permite ampliar a visibilidade dos produtos
que serão gerados pelos discentes e contribuir para a educação nacional. Esse
fato colabora também para a inserção local, regional e nacional dos trabalhos
finais realizados pelos egressos no âmbito profissional nas instituições em que
atuam, dando mais visibilidade ao curso em diferentes espaços educacionais em
diferentes regiões do Brasil.
A visibilidade do curso também é confirmada pelo envolvimento dos docentes
em bancas externas, e pela participação de docentes convidados de outros
programas de Mestrado nas bancas de qualificação e defesa dos alunos.
Outro indicador de visibilidade do curso é este sítio eletrônico disponível que
pode ser acessado em: https://www.unasp.br/mestrado/educacao/.
O ambiente virtual disponibiliza as informações mais relevantes do curso:
pequeno histórico do curso; desenho do programa, que descreve a área de
concentração e as linhas de pesquisa bem como a estrutura curricular; grade
horária e calendário do curso; corpo docente com indicação do currículo lattes;
grupos de pesquisa e seus projetos em andamento; editais e prestação dos
resultados do processo seletivo; documentos do curso como regimento interno,
projeto político pedagógico, políticas de credenciamento, recredenciamento e
descredenciamento docente, políticas de egressos, planejamento estratégico,
programa de autoavaliação; resultados da autoavaliação dos discentes e
egressos; formulários diversos de normas internas; informes e galerias de fotos
de eventos; links das dissertações concluídas no repositório institucional da
biblioteca do Centro Universitário Adventista com acesso aos textos integrais das
dissertações; e acervo das principais produções intelectuais do Programa.

