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Disciplinas e Ementas do Mestrado Profissional em Educação 

 

Disciplinas Obrigatórias 

 

Práticas Educacionais no Contexto da Educação Integral 

Conceito de educação na perspectiva de desenvolvimento integral do ser humano. Reflexão 

das práticas educacionais, a partir de pressupostos filosóficos e históricos. 

 

Seminário de Orientação de Pesquisa 

Analisa e acompanha o delineamento de projetos de pesquisa dos alunos, enfatizando os 

aspectos epistemológicos e metodológicos referente à pesquisa, bem como, a articulação 

com os objetivos do curso. Orienta o processo da investigação e construção da dissertação 

para atender os requisitos necessários para a sua qualificação. 

Educação na Contemporaneidade: Políticas, Concepções e Práticas 

Fundamentos filosóficos, epistemológicos e históricos da educação com a intenção de 

discutir de maneira integrada desafios e possibilidades da educação na contemporaneidade. 

Desdobramento desses conceitos na formulação de políticas e práticas em educação no 

contexto local, nacional e mundial.  

 

Pesquisa em Educação 

Diferentes abordagens contemporâneas que fundamentam as práticas científicas e 

investigativas na área da educação. Aspectos metodológicos, trajetória e tendências da pesquisa 

educacional na realidade brasileira. 

 

 

Disciplinas Optativas 

 
Gestão de Processos Educacionais 

Gestão educacional no contexto da atualidade, a partir dos aspectos sociopolítico, históricos, 

legais, pedagógicos, curriculares e organizacionais que constituem o campo de ação escolar.  

 

Escola, Sociedade e Inclusão do Aluno 

Processo de inclusão baseados em evidências, leis e políticas relevantes do ponto de vista 

histórico que influenciam no contexto educacional e social. O tratamento do indivíduo público 

alvo da educação especial na efetividade da inclusão na escola e sociedade. Conceitos, 

formação de recursos na área, relação entre sistemas regulares e especiais e técnicas 

especializadas de ensino. 

 

Currículo: Tendências Atuais 

História do currículo e das principais teorias e concepções curriculares. Tendências 

contemporâneas do currículo e das políticas curriculares no marco legislatório nacional. O 

cotidiano das escolas e seus currículos e propostas curriculares com característica de 

inovação. 

  



 
 
 

 

Políticas e Práticas em Avaliação Educacional 

 

Políticas, concepções, contextos e práticas recorrentes aos dilemas cotidianos de docentes e 

gestores no ensino básico e superior com respeito a avaliação educacional e seus objetos de 

análise como a avaliação de sistemas; instituições; currículos, programas e projetos; 

desempenho profissional e a avaliação da aprendizagem dos estudantes em sala de aula. 

Práticas interativas 

Práticas relacionadas com o cotidiano das escolas, a partir das experiências dos pós-

graduandos. Os desafios atuais enfrentados pelo professor, relativos ao processo educativo em 

geral e aos processos formativos baseados na reflexão da prática docente. 

 

Educação e Novas Tecnologias 

O uso de recursos tecnológicos na educação como estratégia de intervenção e mediação 

nas práticas docentes e gestão educacional. Influência das novas tecnologias na relação 

ensino e aprendizagem, visando o desenvolvimento de habilidades diferenciadas pelos 

docentes e discentes. 

 

Seminário de Formação Docente para o Ensino Superior 

Promove reflexões sobre a produção do conhecimento na área da formação docente para o 

ensino superior, identificando concepções a ela subjacentes. Analisa as teorias e tendências e 

suas implicações nas práticas metodológicas no contexto da sala de aula. 

Pesquisa em Educação Diferentes abordagens contemporâneas que fundamentam as práticas 

científicas e investigativas na área da educação. Aspectos metodológicos, trajetória e 

tendências da pesquisa educacional na realidade brasileira. 

Seminário em Gestão Educacional 

Promove reflexões sobre a produção do conhecimento na área da gestão educacional, 

identificando concepções a ela subjacentes. Estabelece relações entre a teoria a e prática, 

tendo em vista as práticas dos gestores, junto aos sistemas e unidades de ensino. 

 

Seminário de Formação Docente para a Educação Básica 

Promove reflexões sobre a produção do conhecimento na área da formação docente para a 

educação básica, identificando concepções a ela subjacentes. Estabelece relações entre a teoria 

a e prática, tendo em vista possibilidade de intervenção no trabalho escolar. 

 
Comunicação Intercultural e Educação 

Análise de tópicos culturais relacionados ao Brasil e aos Estados Unidos pertinentes à 

educação. Discussões e interações diretas entre estudantes brasileiros e norte-americanos. 

Modelo LESCANT de análise cultural com ênfase em linguagem; ambiente; organização 

social; contexto; autoridade; comunicação não verbal; e percepção do tempo e a sua influência 

na formação acadêmica. 

 

Educação e Diversidade Étnica 

O entendimento do multiculturalismo e seus desdobramentos na educação, como também, da 

diversidade étnico-racial na formação da cultura brasileira com ênfase nas histórias e culturas 



 
 
 

 

dos povos indígenas, africanos e comunidades tradicionais em geral, para o desenvolvimento 

de competências na formação dos professores e gestores educacionais no que tange às práticas 

educativas. 

 


