
 
 

Curso de Especialização  
Gênero e Diversidade na Escola 

GDE/UFG 
  

gdesecretaria@gmail.com 



• Nível: Pós-graduação lato sensu - Especialização 

• Modalidade:  A distância 

• Público Alvo Prioritário:  Professoras/es da Educação Básica e 
demais profissionais da educação. 

• Carga Horária: Total: 460 

• Presencial: 96 

• A Distância: 364 

• Meta Física: 180 vagas 

• Início: 07/02/2014 

• Término: 30/06/2015 

• Coordenadora do Curso:  

Profa. Dra. Eliane Martins de Freitas  



Locais de Realização:  

• Polo Universitário de Apoio Presencial “Cora Coralina” 
– Alexânia – GO 

• Polo de Aparecida de Goiânia – Centro Municipal de 
Educação Profissional 

• Polo Centro de Ensino Superior de Cezarina – UAB 

• Polo de Ensino a Distância Vila Boa de Goiás, Cidade de 
Goiás 

• Polo UAB Sizelizio Simões de Lima – Inhumas 

• Polo UAB São Simão 



• OBJETIVOS 
– Gerais:  

• Formação continuada de profissionais da educação para 
atuarem na Educação Básica.  

• Construir, junto a profissionais da rede pública de Educação 
Básica, conhecimentos sobre raça, etnia, gênero e 
sexualidade, em sua relação com o currículo, a prática 
pedagógica e a gestão educacional, instrumentalizando 
estes profissionais e suas escolas para o enfrentamento da 
violência sexista, racista e homofóbica e para a promoção 
do respeito e valorização da diversidade étnico-racial, de 
orientação sexual e de identidade de gênero.  
 
 
 



– Específicos: 

• Contribuir para a promoção da inclusão digital – aprendizado de novas 
tecnologias – por meio de conteúdos transformadores das culturas 
discriminatórias de gênero, racial-étnica e de orientação sexual no país; 

• Desenvolver a capacidade dos/as professores/as da Educação Básica da 
rede pública de compreender e posicionar-se diante das transformações 
políticas, econômicas e socioculturais que requerem o reconhecimento e 
o respeito à diversidade sociocultural do povo brasileiro e dos povos de 
todo o mundo – o reconhecimento de que negros e negras, índios e 
índias, mulheres, homossexuais, travestis e transexuais, dentre outros 
grupos discriminados, devem ser respeitados/as em suas identidades, 
diferenças e especificidades, porque tal respeito é um direito social 
inalienável;  



• Contribuir para a formação de profissionais 
em educação, em especial professores/as da 
Educação Básica, capazes de produzir e 
estimular a produção dos alunos e das alunas 
nas diferentes situações do cotidiano escolar, 
de forma articulada à proposta pedagógica e a 
uma concepção interacionista de 
aprendizagem. 

 



• O cumprimento dos objetivos será obtido através de: 
  
• manutenção da qualidade do ensino ministrado, do estímulo à 

investigação científica; 
• flexibilização  curricular que conduza ao aprimoramento mais 

amplo na área de Gênero e Diversidade na Escola;  
• comprometimento com a realidade regional e nacional;  
• utilização da bibliografia referente à área de Gênero e Diversidade;  
• identificação e discussão dos problemas da área de estudo, bem 

como sua interação com áreas  afins;  
• cultivo do espírito de iniciativa e autonomia;  
• cultivo de uma modalidade colaborativa de ensino-aprendizagem; 
• desenvolvimento da capacidade de análise e de crítica. 

 



– Metodologia  

• Os conteúdos das disciplinas, elaborados a partir de pesquisas e 
elaboração da equipe executora, bem como a partir do material 
disponibilizado pela Rede de Educação para a Diversidade, estarão 
disponíveis aos/as alunos/as nos seguintes formatos: 

• Mídia eletrônica (CD); 

• Material impresso; 

• Postagens no AVA (moodle); 

• Material disponível na rede mundial de computadores – internet 

 

• Tal diversidade de formatos visa garantir o pleno acesso ao material 
a ser utilizado no curso, minimizando eventuais dificuldades.  



• Em conformidade com o sistema da Universidade Aberta do 
Brasil/UAB, o curso será acompanhado por: 

•  Coordenação pedagógica: responsável pela Organização do 
Trabalho Pedagógico do Curso e pelo  Planejamento pedagógico 
com os professores formadores e coordenador de tutoria, discussão 
sobre os principais problemas/dificuldades do processo ensino-
aprendizagem na EaD (evasão, reprovação, etc) e estratégias que 
podem contribuir para a redução de tais questões. 

• Coordenação de tutoria: responsável pela organização da dinâmica 
de trabalho com os tutores, de acordo com o PPC e a planilha 
financeira aprovada, orientação na elaboração de relatórios de 
tutoria, no controle de frequência e notas de alunos e dos acessos 
dos tutores no AVA (moodle). 



• Professoras/es conteudistas: responsáveis pela 
elaboração do material didático utilizado no curso. 

• Professoras/es formadoras/es: responsáveis pela 
implementação do planejamento pedagógico no AVA 
(moodle). 

• Professoras/es orientadoras/es: responsáveis pela  
orientação  do Trabalho de Conclusão de Curso. 

• Suporte Tecnológico da ferramenta online (AVA): 
responsável pelo monitoramento do AVA e do suporte  
em casos de problemas tecnológicos. 

 



• Tutoras/es presenciais (Tutor de Polo) :   
– Motivar e orientar a/o cursista na realização das atividades 

do Curso;  
– Acompanhar presencialmente e se responsabilizar 

pelas/os cursistas no Polo UAB;  
– Orientar e acompanhar as atividades práticas programadas 

para serem realizadas pelas/os cursistas  nos Polos UAB;  
– Manter diálogo permanente com as/os Orientadoras/es 

Acadêmicas/os, com a Coordenadora de Tutoria, com a 
Coordenadora do Curso, e Coordenador(a) de Polo;  

– Apoiar e participar dos encontros presenciais. 

 



• Tutoras/es à distância (Orientadoras/es Acadêmicas/os): 

– Acompanhar o processo de aprendizagem das/os cursistas da 
sua turma no Curso;  

– Motivar e orientar as/os cursistas na realização das atividades 
do Curso;  

– Ministrar aulas nos encontros presenciais;  

– Realizar correção das atividades e dar feedback às/aos cursistas 
nas avaliações do curso, bem como lançar as notas no sistema; 

– Auxiliar as/os Tutoras/es de Polo em suas dúvidas;  

– Participar dos encontros presenciais nos Polos;  

– Participar das reuniões para planejamento e avaliação. 



• Tutoras/es orientadoras/es: 

– Acompanhar o processo de desenvolvimento do TCC das/os 
cursistas da sua turma no Curso;  

– Motivar e orientar as/os cursistas na realização das atividades 
referentes a realização do TCC;  

– Realizar correção de atividades e dar feedback às/aos cursistas 
quando solicitadas/os; 

– Auxiliar as/os Tutoras/es de Polo em suas dúvidas;  

– Participar dos encontros presenciais nos Polos;  

– Participar das reuniões para planejamento e avaliação do TCC. 

 

 



• Durante o desenvolvimento do curso haverá 08 
encontros presenciais : 
– para que as/os alunas/os possam tirar dúvidas 

diretamente com as/os professoras/es da disciplina,  
– para realização das avaliações presenciais quando 

solicitadas pelas/os professoras/es da disciplina, 
– defesas de trabalhos de fim de curso, conforme a 

legislação vigente (Resolução CNE/001, de 01 de julho 
de 2007), 

– um seminário final, para a socialização das pesquisas 
realizadas nos trabalhos de conclusão do curso. 



Calendário de Encontros Presenciais 
Sexta noite e sábado dia todo 

I Encontro presencial – Aula inaugural 
07 e 08/02/2014 

II Encontro presencial 
04 e 05/04/2014 

III Encontro presencial 
23 e 24/05/2014 

IV Encontro Presencial 
01 e 02/08/2014 

V Encontro Presencial 
12 e 13/09/2014 

VI Encontro Presencial 
31/10 e 01/11/2014 

VII Encontro Presencial – Encerramento Disciplinas e Orientação 

19 e 20/12/2014 



Estrutura Curricular 
Disciplina Docente(s) CH Período  

07/02/2014 a 20/12/2014 

Teo Pra Total 

Diversidade e cultura Marise Vicente de Paula 

Lilian Marta Grisólio 

48 12 60* 
07/02/2014 a 

04/04/2014 

Gênero Fabiana Jordão 

Sulivan Charles Barros 

48 12 60 

05/04/2014 a 23/05/2014 

Sexualidade e Orientação 

Sexual 

Fabiana Jordão 

Sulivan Charles Barros 

48 12 60** 
24/05/2014 a 

25/07/2014 

Relações Étnico-Raciais Marise Vicente de Paula 

Lilian Marta Grisolio 

48 12 60 
26/07/2014 a 

12/09/2014 

Metodologia da Pesquisa Luciana Borges 

Getúlio N. da Cunha 

48 12 60 
13/09/2014 a 

31/10/2014 

Metodologia do Ensino 

Superior 

Carmem Lúcia Costa 

Heliany Pereira dos Santos 

48 12 60 
01/11/2014 a 

20/12/2014 



DIVERSIDADE E CULTURA 

• Ementa: As definições de cultura. Diversidade 
cultural e o respeito cultural. Etnocentrismo, 
estereótipo e preconceito. A diversidade 
cultural, de gênero, étnico-racial e de 
orientação sexual. Estereótipos e preconceitos 
no ambiente escolar. O trabalho com a 
diversidade no ensino básico, fundamental e 
médio. 

 



GÊNERO  
• Ementa: O conceito de gênero, enquanto ferramenta para o 

conhecimento do mundo social. As diferenças de gênero existentes 
na sociedade e como elas incidem em diversas áreas, tais como 
socialização infantil e adolescente; na construção da identidade 
social de cada indivíduo e de grupos; e na organização do cotidiano 
nas diversas esferas: família, escola, mercado de trabalho, vida 
social e política. A luta contra as desigualdades de gênero e a 
superação das discriminações que ainda persistem, a partir de uma 
perspectiva transdisciplinar, que conecta a discriminação de gênero 
com a desigualdade social e étnico-racial. O caráter persistente da 
violência de gênero. A participação feminina no mercado de 
trabalho e a institucionalização dos direitos da mulher. 



 
SEXUALIDADE E ORIENTAÇÃO SEXUAL 

• Ementa: As convenções sociais acerca da sexualidade. 
A construção histórico-social da sexualidade. 
Compreender a sexualidade como um elemento em 
constante construção. Analisar o papel das instituições 
sociais na construção da sexualidade e dos 
preconceitos. A complexidade das relações entre sexo 
anatômico, identidade de gênero e orientação sexual. 
Direitos e diversidade sexual. Diversidade e 
desigualdade. Representação simbólica da tríade 
corpo, gênero e sexualidade no campo da Arte. 
 



RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 
• Ementa: A construção sociocultural do racismo. Os 

conceitos de raça, racismo e etnicidade. Sistemas de 
classificação de cor e raça em uma perspectiva comparada. 
Estereótipos, preconceito e discriminação racial. A relação 
entre as classificações raciais e as formas de racismo. A 
inter-relação entre raça, sexualidade, etnia e gênero. As 
especificidades da desigualdade étnico-racial no cenário 
das desigualdades no Brasil. O impacto da desigualdade 
étnico-racial nos currículos, no material didático e no 
ambiente escolar. Propostas para uma educação para a 
diversidade étnico-racial.  
 
 



METODOLOGIA DA PESQUISA 
  
• Ementa: Os diversos tipos de conhecimento. A ciência e o 

saber científico. O método: construção da informação. 
Organização do trabalho acadêmico: normas e técnicas. 
Formas usuais de citações e referências (ABNT). Projeto de 
pesquisa: estrutura e procedimentos. Formatação e 
apresentação de trabalhos de cunho científico: a estrutura 
da monografia. Técnicas de redação na produção científica 
e anotações de leitura: fichamento, esquema, resumo e 
resenha crítica. Os modos de se comunicar uma pesquisa. 
Princípios elementares para o desenvolvimento da pesquisa 
em gênero e diversidade. 
 
 



METODOLOGIA E DIDÁTICA DO ENSINO 
SUPERIOR 

Ementa: O Ensino Superior no Brasil. A 
universidade brasileira: problemas e 
perspectivas. A universidade hoje: ensino de 
graduação, pesquisa e extensão. 
Democratização da universidade: pressupostos, 
implicações e perspectivas. 



Trabalho de Conclusão de Curso 

• Orientações metodológicas e conceituais para 
o desenvolvimento de pesquisas e intervenção 
de campo, contemplando um dos eixos, 
gênero, diversidade sexual e relações étnico-
raciais. ou a articulação entre eles. 
Apresentação na forma de artigo científico ou 
outros produtos acadêmicos. 



Calendário de Orientação 
20/12/2014 a 31/06/2015 

VIII Encontro Presencial – Defesas  
Maio e Junho/2015 

Defesas Polo1 
15 e 16/05/15 

Defesas Polo2 
22 e 23/05/15 

Defesas Polo3 
29 e 30/05/15 

Defesas Polo4 
05 e 06/06/15 

Defesas Polo5 
12 e 13/06/15 

Defesas Polo6 
20 e 21/06/15 



• As/os alunas/os que obtiverem frequência 
mínima de 85% (oitenta e cinco por cento) da 
carga horária global, em cada disciplina e o 
respectivo aproveitamento, aferido através de 
processo formal de avaliação, vindo a obter, no 
mínimo, a nota 7,0 (sete vírgula zero), nas 
disciplinas, trabalho final e/ou outras atividades 
acadêmicas, farão jus ao Certificado do Curso de 
Especialização em Gênero e Diversidade na 
Escola. 

 



• CERTIFICAÇÃO –  

• O certificado de conclusão do curso será 
emitido pela UFG, por meio da Pró-Reitoria de 
Pós-graduação e Pesquisa/PRPPG, com o título 
correspondente ao nível da formação e carga 
horária. 

 



• Coordenação da Especialização em Gênero e 
Diversidade na Escola 

• Telefone: (64) 3441-5332 

• E-mail: gdesecretaria@gmail.com 

 



• Equipe Gênero e Diversidade na Escola – UFG/CAC: 

  

• Coordenação Pedagógica:  

– Profa. Dra. Eliane Martins de Freitas 

  

• Coordenação de Tutoria:  

– Profa. Ms. Heliany Pereira dos Santos 

  

• Professoras e professores formadores: 

– Profa. Dra. Carmem Lúcia Costa  

– Profa. Dra. Fabiana Jordão Martinez 

– Prof. Dr. Getúlio Nascentes da Cunha  

– Profa. Dra. Lilian Marta Grisólio Mendes 

– Profa. Dra. Luciana Borges 

– Profa. Dra. Marise Vicente de Paula  

– Prof. Dr. Sulivan Charles Barros 



• Orientadoras e orientadores acadêmicos: 

• Aline Cristina Nascimento  

• Cibele Dos Reis Costa  

• Janãíne Daniela Pimentel Lino Carneiro  

• Lara Gabriella Alves dos Santos 

• Mara Rúbia Pinto De Almeida 

• Mário Moreno Rabelo Silva 

  

• Tutoras e tutores presenciais: 

• Almir Jose de Aquino – Polo UAB Aparecida de Goiânia – GO 

• Ana Paula Mota - Polo UAB São Simão – GO 

• Eliana Candido da Silva Oliveira - Polo UAB Cezarina – GO 

• Lucinete Aparecida de Morais - Polo UAB Cidade de Goiás – GO 

• Maria Raquel de Jesus Berilli - Polo UAB Inhumas – GO 

• Rosa Maria Noberto da Silva - Polo UAB Alexânia – GO  



• Secretaria:  

• Dayane Caroline Moreira dos Santos  

• Laudicéia Lourenço de Araújo 

  

• Suporte tecnológico: 

• Izabella Silva Zanotin 

 

• Endereço: 

Curso Gênero e Diversidade na Escola - GDE 

Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar, 1120  - Setor Universitário 

Caixa Postal 536    Catalão – GO  CEP- 75705-120   

Fone (64) 3441-5352   E-mail: gdesecretaria@gmail.com  

mailto:gdesecretaria@gmail.com



