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OBSERVAÇÃO:

RESUMO: O Grupo de Estudos e Pesquisa Interdisciplinar em Formação humana, representações e
identidades - GEPIFHRI reúne professores pesquisadores das áreas de História, Filosoﬁa,
Antropologia, Sociologia e Pedagogia atuantes no campo da Educação em suas faces dedicadas a
formação humana, intelectual e identitária. O grupo, apresenta o projeto de extensão CE na TV:
Conexões GEPIFHRI, parte integrante do Multiverso: Programa de extensão, se propondo a estimular a
participação dos alunos em atividades de extensão, promovendo discussões sobre a sua importância na
formação docente e integrando-a ao ensino e a pesquisa. Para tanto desenvolve um conjunto
articulado de ações que favorecem o permanente diálogo com os sujeitos que a constroem no
cotidiano, notadamente educadores/as, estudantes e a sociedade civil nordestina, em especial
pernambucana, tendo como objetivo desenvolver um conjunto articulado de projetos de extensão, de
ensino e de pesquisa que possibilitem a construção e divulgação de conhecimentos e de práticas que
contribuam para a elevação da qualidade da educação pública, atuando em permanente diálogo com os
sujeitos que a constroem no cotidiano. Engloba discentes, docentes e técnicos de distintas
licenciaturas que compõem o Centro de Educação para atuar nos 6 quadros que comporão o projeto CE
na TV: Conexões GEPIFHRI. São estas ações: Na mira da Educação, No Chão da Escola, O que se faz no
CE da UFPE, Educação na boca do povo, GEPIFHRI entrevista e O que se faz no CE da UFPE. Em comum,
todos os quadros se ancoram na valorização da circularidade de saberes.

