
DISCIPLINAS OFERTADAS PPGEEB/2021  - 1º SEMESTRE (início das aulas:

26/07/2021)

Disciplinas
Tipo/
Área

Car
ga

Hor
ária

Crédi
tos

Docente(s)
Dia /

Horário Ementa

Teorias de
Ensino-Apr
endizagem

(T1)

Obriga
tória
para

todas
as

áreas

48h 3
Fernanda /
Roberta/ Pítias

3ª
feira,
14h

-17h40

Dinâmicas nos atos de ensinar e aprender.
Raízes do pensamento educacional
moderno. Educação centrada no método.
Educação e inatividade. Educação centrada
no aluno. Educação para o esclarecimento.
Teoria Comportamentalismo/Behaviorista.
Teoria Cognitivista/Construtivista. Teoria
Sócio interacionista/Cultural. Educação
libertária. Mestre emancipador. Educação e
experiência. Educação e humanização.
Educar para pensar. Educação
pós-moderna.

Organizaçã
o de

Contextos
de

Educação
Escolar (T1)

Obriga
tória
para

todas
as

áreas

48h 3
Célia / Elson /
Marquinhos

3ª
feira,
14h

-17h40

Escola e modernidade. Escola, história,
política e cultura. Contextos da práxis
educativa. Sistemas e instituições de
ensino. Organização da escola como
comunidade aprendente. Projeto Político
Pedagógico e sociedade. Pesquisa e ensino.

Da crítica
do ensino
ao ensino

crítico

Optati
va

64h Glauco

4 feira
14h -

17h40
h

Análise de algumas das mais relevantes
críticas ao ensino básico. Compreensão
(crítica) dos fundamentos e práticas do
ensino tradicional ao longo da história.
Métodos, fundamentos e tentativas
práticas e teóricas de ensino crítico.
Experiências democráticas e libertárias de
ensino. Problematizações e apontamentos
sobre o ensino básico no Brasil
contemporâneo. Análise do projeto “Escola
Sem Partido”. Análise da nova Base
Nacional Curricular Comum (enfoque no
documento pré-aprovado para o Ensino
Médio.
Abordagem dos processos de
mercantilização do ensino básico e do
empresariamento da educação no Brasil
contemporâneo.

Mídia-Educ
ação,

Diferença e

Optati
va

64h 4 Ana Paula
4 feira
14h -

17h40

Cibercultura, mediações culturais, diferença
e os processos de inclusão e exclusão social.



Inclusão no
Contexto
Escolar

Os princípios da Mídia-Educação na
interface, nos confrontos e na
complementaridade com a perspectiva da
Educação Inclusiva. Elaboração e
implementação de práticas pedagógicas
com as Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação numa perspectiva inclusiva.

Ensino para
a

diversidade
: questões

de gênero e
etnicorracia

is na
educação

básica

Optati
va

64h 4
Anna Maria e
Danilo

2ª
feira,
14h -

17h40

Os conceitos de gênero e raça/etnia e suas
historicidades. Relações de gênero e ensino
na educação básica. Ensino para as relações
etnicorraciais. Identidade e
multiculturalismo. Estudo das relações
vigentes nas escolas numa perspectiva
inclusiva e interseccional, abordando
questões de gênero, cultura, classe e
etnia/raça.

Período de Matrícula – 1o Semestre 2021:

Discentes Período

Veteranos 19 e 20/07/2021
Alunos Especiais 21/07/2021

Goiânia, 10 de junho de 2021
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