
VERSÃO – 13/04/2022

DISCIPLINAS OFERTADAS PPGEEB/2022

1º SEMESTRE (Início: 25/05/22 - Término: 15/09/22)

Disciplinas Tipo/Área
Carga

Horária
Créditos Docente(s)

Dia /
Horário Ementa

Teorias de
Ensino-Aprendizagem

(T1)

Obrigatória
para todas as

áreas
48h 3

Fernanda / 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.

Organização de
Contextos de

Educação Escolar (T1)

Obrigatória
para todas as

áreas
48h 3

Glauco / Carolina
Jubé

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.



Ensino para a
diversidade: questões
de gênero e
etnicorraciais na
educação básica

Optativa -

15 vagas-
alunos(as)
regulares

64 h 4
Profª Anna Maria
Dias Vreeswijk e
Danilo Rabelo

2ª feira
14 -
17:40
horas

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

Educação e tópicos
de neuropsicologia:
concepções desde
uma perspectiva
sócio-histórico-cultu
ral

Optativa

(20 vagas
para
alunos(a)
regulares

64h 4
Jaqueline Civardi
Moema Gomes
Moraes

6ª feira
(14h às
17h40)

Contexto histórico de desenvolvimento dos estudos de Vygotsky e Luria.
Educação, didática, psicologia e neuropsicologia a partir da concepção
sócio-histórico-cultural. Comportamento, reação, atividade nervosa superior
(comportamento), aspectos sobre o desenvolvimento do sistema nervoso e
a neuroplasticidade. Fatores biológico e social do comportamento,
comportamento emocional e objetivos educacionais. Atenção, reforço e
reproduções das reações, memória e aprendizagem. Pensamento e
linguagem: desenvolvimento cultural do pensamento, linguagem e a
consciência, o papel da linguagem nos processos psíquicos e o papel do
ensino e a linguagem como instrumento psicológico. Linguagem interior e
organização cerebral da linguagem. Linguagem, pensamento e a
alfabetização matemática de educandos em contexto de sala de aula
inclusiva.


