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EMENTA: 

Discussão de temas que afetam a educação brasileira, com enfoque multidisciplinar, 

envolvendo os fundamentos da educação, as metodologias de ensino e pesquisa e as 

teorias que permitem interpretações no campo educacional. Reflexão sobre a organização 

e o funcionamento da educação brasileira em seus diferentes níveis e a legislação que os 

embasa. O debate internacional sobre a educação e sua relação com o processo de 

desenvolvimento. A estruturação do sistema de pesquisa – nacional e internacional – e 

suas implicações para o campo da educação. O papel e a dinâmica da pós-graduação e 

sua relação com a investigação científica. 

OBJETIVOS: 

GERAL: 

Debater temas da educação brasileira, identificando mudanças e permanências no 

processo de formação da estrutura nacional de ensino e da pesquisa educacional, 

buscando compreender os desafios e as alternativas colocados no presente. 

 



ESPECÍFICOS: 

Discutir temas atuais e/ou de complexidade conceitual, articulados a diferentes áreas de 

conhecimento e ao processo de formação docente que deem suporte à formação do 

pesquisador em educação; 

Aprofundar temas emergentes no campo da educação e suas relações com diferentes áreas 

do conhecimento que dialogam com a Educação potencializando o estudo, a pesquisa e a 

produção escrita; 

Analisar criticamente as diferentes iniciativas governamentais, legislação, programas e 

sua efetividade na formação da população brasileira; 

Refletir sobre alternativas para o aprimoramento da educação e da pesquisa educacional 

brasileira. 

MÉTODOS E TÉCNICAS DE ENSINO: 

As atividades serão desenvolvidas com base em aulas expositivas e dialogadas, estudos 

individuais e/ou de grupo apoiados em leitura de textos, apresentações de seminários e 

discussões coletivas. 

Para as aulas expositivas, sob responsabilidade dos professores ou pesquisadores 

convidados, serão indicadas leituras com antecedência, para que todos possam ter 

conhecimento do conteúdo no dia das discussões. A responsabilidade pelo avanço das 

discussões e busca de conclusões é coletiva. 

Os seminários sob responsabilidade dos alunos deverão voltar-se para o tema escolhido, 

explorando bibliografia pertinente, indicada com antecedência, envolvendo discussão e 

apresentação de resultados, condução das discussões e busca de perspectivas para o tema. 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO: 

A avaliação envolverá diversos aspectos: presença e participação nas aulas e seminários; 

apresentação dos seminários; roteiro elaborado para os seminários; conteúdo 

desenvolvido; e referências utilizadas na pesquisa para o seminário. 

TEMAS PARA OS SEMINÁRIOS 

 Políticas educacionais afirmativas; 

 Formação de professores; 

 Cidadania e sociedade – a contribuição da educação; 

Metodologias de pesquisa em educação; 

Mídias e trabalho docente; 



 Avaliação Educacional; 

 Educação a Distância;   

Educação e neoliberalismo; 

 Violência no espaço escolar; 

 EPT – Educação Profissional e Tecnológica;  

 Políticas Públicas em Educação; 

 Plano Nacional de Educação; 

 Cultura escolar - indicadores ou estudos culturais e o que as novas políticas 
educacionais indicam; 

 LDB histórico, determinações e mudanças; 

 Educação e a atual condição social política e econômica do Brasil; 
Sociedade brasileira e profissão docente; 

Cultura midiática e profissão docente. 
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