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Introdução
Este trabalho vincula-se ao projeto de pesquisa EPISTEF Norte Amapá
na Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) que desde 2018
investiga a produção do conhecimento em Educação Física de
Professores que formam Professores de Educação Física.
Objetiva identificar as temáticas de produção do conhecimento dos
professores/as do Curso de Educação Física da UNIFAP.

Como procedimentos metodológicos, utilizou-se a análise da produção
científica a partir do Currículo Lattes dos 13 professores/as que compõe o
quadro docente. Como substrato de análise elencamos artigos, capítulos de
livros, livros, trabalhos apresentados em eventos; e trabalhos publicados em
anais de eventos.
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i) nem todos os trabalhos apresentados estão publicados em
anais dos eventos;
ii) nem todos os trabalhos publicados em anais de eventos
estão registrados como apresentados nos eventos;
iii) três docentes não registraram no currículo Lattes nenhum
trabalho nos últimos 5 anos;
iv) A produção expressiva destas temáticas se vincula
fortemente com a área de formação stricto sensu dos
professores conjugadas com suas áreas de atuação
acadêmica atualmente.

Considerações Finais
A partir do perfil dos professores, que em sua maioria são homens,
graduados em Educação Física, doutores, foi identificado uma
maior produção de trabalhos publicados em anais de eventos,
seguido de artigos científicos, com expressiva produção, a partir, de
2017 e na temática em atividade física e saúde.
Portanto, a qualificação docente em pós-graduação stricto sensu e
a participação de professores em programas de mestrado tem
fortalecido a produção do conhecimento, porém tem tido uma
tendência na área da saúde devido ao envolvimento maior no
Programa de Ciências da Saúde.

