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I.IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

  
Nome do Curso: Mestrado Profissional em Educação - MPE 

Área de Conhecimento/CAPES: Ciências Humanas  

Código CAPES: 70000000  

Área de Avaliação: Educação  

Código CAPES: 70800006     

Modalidade: Presencial   

Duração: duração mínima de 24 (vinte e quatro) meses e máxima de 30 

(trinta) meses, considerando-se este o decurso máximo para a defesa pública 

do Trabalho Final de Mestrado.   

     Público Alvo: profissionais da educação de diferentes áreas e níveis de 

ensino. 

  

II.HISTÓRICO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROGRAMA 
 

O Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP), recredenciado 

pela Portaria n°1.278 de 29 de novembro de 2018 – D.O.U. 29/11/2018, obteve, 

nesse processo, o conceito final 5. Sua história teve origem no ano de 1915 em 

uma área rural nas proximidades de Santo Amaro, na cidade de São Paulo, onde 

foi estabelecido com o objetivo de promover a educação integral de jovens de 

ambos os sexos, primando pelo desenvolvimento de suas potencialidades. Na 

educação superior, em 1968, foi autorizado, pelo MEC, o funcionamento da 

Faculdade Adventista de Enfermagem (FAE), precursora do ensino superior 

adventista no Brasil e, em 1973, o da Faculdade Adventista de Educação 

(FAED). A partir de 1985, a instituição passou a contar com dois campi: o 

Campus de São Paulo (Campus SP) passou a oferecer, preferencialmente, 



5 
 

cursos nas áreas de Ciências Exatas, Tecnológicas, Naturais e da Saúde; já o 

Campus de Engenheiro Coelho (Campus EC), os cursos nas áreas de Teologia, 

Humanidades, Ciências Sociais e Engenharias. A mantenedora também possui 

uma IES em Hortolândia-SP. Atualmente, esses três campi oferecem 54 

diferentes cursos de graduação e cerca de 77 cursos em nível de pós-graduação 

lato sensu. Destaca-se, além disso, a implantação, em 2013, do Mestrado 

Profissional em Promoção da Saúde e, em agosto de 2016, o Mestrado 

Profissional em Educação (MPE) conforme proposto no seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI 2014 – 2018). 

Para ampliar a oferta nesse nível de ensino, foram consideradas 

inicialmente as áreas para as quais a instituição tem especial vocação, tradição 

acadêmica e consistência da respectiva produção docente. Os grupos de 

pesquisa institucionalizados trouxeram amadurecimento na área de investigação 

científica e produção intelectual, proporcionando um significativo crescimento de 

sua divulgação em periódicos científicos, permitindo à instituição certificar 33 

grupos de pesquisa no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. Isso 

favoreceu os eventos de natureza científica oriundos dos diversos cursos, 

fortaleceu a ambiência de pesquisa institucional por meio da realização de 

congressos, seminários, simpósios, além de outros eventos, tais como o 

Concerto de Ideias, veiculado à TV Novo Tempo, em canal aberto, com objetivo 

de socializar as pesquisas realizadas pelos docentes em programas de mestrado 

e doutorado, contribuindo para a visibilidade das pesquisas desenvolvidas nos 

grupos de pesquisa, com a participação dos discentes que lecionam em nível de 

especialização e graduação. 

O UNASP conquistou o status de Centro Universitário em 1999 e, desde 

então, tem estabelecido políticas e programas de estímulo ao desenvolvimento 

dos docentes, com forte investimento no Programa de Aperfeiçoamento de 

Docentes (PAD), além de incentivo e apoio à organização de grupos de 

pesquisa, por meio de uma Política Institucional de Incentivo à Produção 

Intelectual. São ações que respondem a políticas estabelecidas no PDI e que 

vão em direção a outra meta, que é galgar o status de Universidade. 

O MPE está em harmonia com os propósitos do UNASP, que tem como 

uma de suas áreas de vocação, a Educação, sob o prisma da ruptura com as 
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concepções tradicionais de ensino que são desvinculadas da prática real e 

cotidiana, com a antiga divisão entre teoria e prática. Ainda, em consonância 

com as finalidades e objetivos gerais institucionais registrados no PDI, o 

Mestrado visa a estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 

científico e do pensamento reflexivo; colaborar com a formação contínua do 

educador; promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 

técnicos que constituem patrimônio da humanidade, ao comunicar o saber por 

meio do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; estimular 

o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular, os nacionais 

e regionais; prestar serviços especializados à comunidade; e estabelecer, com 

esta, uma relação de reciprocidade. 

O UNASP é uma Instituição de Ensino Superior (IES) que conta 

atualmente com quatro campi que somam aproximadamente 14.200 discentes e 

680 professores, se contarmos todos os cursos que oferecem desde a escola 

básica até o Mestrado. A instituição pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia 

(IASD), que mantém um dos maiores sistemas particulares de educação no 

mundo, estando presente em 165 países através de 8.539 instituições desde a 

educação infantil ao ensino superior com aproximadamente 107 mil docentes, 

comprometidos na formação de dois milhões de discentes em harmonia com seu 

modelo filosófico-educacional. Na América do Sul, existem 966 instituições com 

aproximadamente 337 mil discentes distribuídos em ensino fundamental, médio 

e superior. Desses, 225 mil moram no Brasil e 112 mil em outros sete países: 

Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, Paraguai e Uruguai. Cerca de 20 mil 

professores são responsáveis pelo desenvolvimento integral dos estudantes. 

Atualmente, o Sistema, no Brasil, conta com cerca de 512 unidades escolares, 

12 mil docentes e 225 mil alunos. Além dessas unidades, a Organização 

Adventista mantém 16 instituições educacionais em regime de internato, com 

oferta de residências no campus, dos quais 7 oferecem instrução desde a 

educação básica até o ensino superior. (Dados acessados no 

https://www.educacaoadventista.org.br/quem-somos/ em 01/11/2020). 

Ao longo da trajetória de mais de cem anos de existência, o UNASP 

formou diversos profissionais na graduação e, de modo particular, nas 

licenciaturas, uma vez que a trajetória da Instituição na oferta de cursos de 
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graduação na área de educação remonta à década de 1970, quando instituiu, 

como sua primeira licenciatura, o curso de Pedagogia, em 1973. A seguir, vieram 

os cursos de Letras, Matemática, Ciências Biológicas, Educação Física, 

Educação Artística (hoje Licenciatura em Música) e a Licenciatura em 

Computação, hoje extinta. Atualmente o UNASP oferece 54 cursos de 

graduação em diferentes áreas. Além disso, desde a década de 1980, oferece 

cursos de pós-graduação lato sensu (especialização e MBA), com cerca de 77 

cursos, sendo na área de educação o espectro de cerca de 15 cursos, tais como: 

Didática e Tecnologia do Ensino; Docência Universitária; Educação Especial 

com Ênfase na Inclusão Social; Educação Especial com Ênfase nas Deficiências 

Sensoriais Auditiva e Visual; Educação Especial com Ênfase em Deficiência 

Intelectual; Educação Matemática e Docência no Ensino Superior; Ensino e 

Prática Musical com Ênfase em Educação Musical e Regência; Jogos 

Psicocognitivos; Libras; MBA em Gestão Educacional e Escolar; Métodos e 

Técnicas de Ensino; e Psicopedagogia. Tais cursos são oferecidos nas 

modalidades presencial e/ou a distância. Na modalidade a distância, destacam-

se ainda os cursos em licenciatura de formação pedagógica: Letras/Licenciatura; 

Segunda Licenciatura/Letras; Pedagogia e Segunda Licenciatura/Pedagogia. Os 

níveis de ensino buscam harmonizar-se com linhas de pesquisa institucionais, 

de modo a fortalecer a produção e consolidar a ambiência de pesquisa na área 

da educação. 

Dessa forma, o MPE é mais um curso que favorece o desenvolvimento 

acadêmico, instrumentalizando os professores para uma atuação profissional 

consoante as questões contemporâneas que transitam no cenário educacional. 

Também contribui para o crescimento das habilidades pessoais, como a 

capacidade de reflexão e compreensão sobre a importância da pesquisa em 

educação para a prática docente. 

Ademais, na publicação da Portaria nº. 17, de 28/12/2009, que dispõe 

sobre o mestrado profissional no âmbito da CAPES, a IES encontra um estímulo 

para atender à demanda local, regional e nacional de formação de mestres, 

profissionais habilitados para desenvolver atividades na área de educação. Vale 

ressaltar que o Plano Nacional de Educação 2014-2024 estabeleceu metas 

ambiciosas, no sentido de qualificar melhor os docentes que atuarão em todos 
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os níveis da educação no país. Diante dessa realidade, o UNASP, após intensa 

discussão interna, inseriu em seu planejamento o que entende como o dever de 

fazer a sua parte, somando-se ao grande esforço nacional a fim de participar da 

grande empreitada que visa a uma melhor qualificação dos docentes e gestores 

da educação nacional. 

Além dos fatores acima, o UNASP considerou justificável a criação do 

Mestrado Profissional para: 

• atender o constante apelo governamental quanto ao incentivo à 

formação de docentes; 

• valorizar a profissão docente, uma vez que é percebido um 

esvaziamento nas licenciaturas; 

• atender ao desafio de pesquisa na área de gestão educacional, ao 

perceber uma lacuna nos programas de mestrado nesse contexto; 

• auxiliar na formação permanente e continuada dos docentes, diante de 

sua importância para competir profissionalmente em um mundo em constante 

mudança; 

• atender a necessidade de formação profissional com aprofundamento 

de estudos, realização de pesquisas e produção de conhecimento, tanto da rede 

pública quanto da privada, em especial da região do entorno do UNASP, campus 

Engenheiro Coelho, que é formada por 21 municípios que não contemplam 

cursos de mestrado profissional na formação de docentes e gestão educacional; 

• trazer a formação para o interior do estado, pois se faz necessária às 

regiões afastadas dos grandes centros, de modo a serem contempladas com 

recursos para a qualificação profissional de docentes e gestores; 

• colaborar para a formação profissional dos egressos dos cursos de 

Pedagogia e demais Licenciaturas (Educação Física, Ciências Biológicas, 

Letras, Música, História e Matemática), entre outras, por entender que a 

formação inicial não é um recurso final para o exercício da profissão, mas uma 

das etapas para a construção continuada de um profissional competente, 

reflexivo e compromissado com a profissão; 
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• contribuir para o aperfeiçoamento profissional de professores de 

diferentes áreas e níveis, gestores escolares e interessados de áreas afins. 

Diante desses desafios, em maio de 2015, o Conselho Gestor 

Universitário – COGEU designou professores dos campi do UNASP para 

comporem um Grupo de Trabalho – GT, a fim de elaborar uma proposta de 

Mestrado Profissional em Educação, atendendo a uma definição do próprio 

COGEU e em atenção a uma expectativa advinda de necessidades apontadas 

pela Mantenedora. A primeira reunião foi em 14 de maio de 2015. 

Posteriormente, o grupo trabalhou intensamente na proposta, que foi finalizada 

e submetida à avaliação da CAPES, na Plataforma Sucupira, em 03 de julho de 

2015, sob o Protocolo 264/2015. 

A proposta foi recomendada na 160ª reunião do Conselho Técnico-

Científico-CTC-CAPES, ocorrida no período de 19 a 23 de outubro de 2015, sob 

o Parecer CNE/CSE 102/2016 – PORTARIA Nº.1041, de 09 de setembro de 

2016, publicada no Diário Oficial da União em 12 de setembro de 2016. 

O registro de início de funcionamento do curso foi homologado em 

05/02/2016, cuja cerimônia de instalação foi realizada em 08 de agosto de 2016, 

com a presença dos pós-graduandos, docentes, Pró-Reitora de Pós-Graduação, 

Pesquisa e Extensão, outros membros da Reitoria, representantes da 

Mantenedora e convidados. 

No período entre 10/03 e 09/06/2016, foram abertas as inscrições do 

processo seletivo para ingresso na primeira turma, com início em agosto de 

2016. O edital que regulamenta o processo de seleção para o MPE do Centro 

Universitário Adventista de São Paulo, Campus de Engenheiro Coelho, foi 

publicado no site do curso. 

 

III. MISSÃO DO MPE 
 

O Curso de Pós-Graduação em Educação, Mestrado Profissional em 

Educação (MPE) do Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP), 

vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Desenvolvimento (PROPEDI tem sua 
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missão regimental alinhada à missão institucional de contribuir para a educação 

no contexto dos valores bíblicos para um viver pleno e para a excelência no 

serviço a Deus e à humanidade, por meio da formação de profissionais que 

atuam ou pretendem atuar no ensino, na gestão educacional e na pesquisa, 

tendo em vista os conhecimentos práticos e teóricos na área.  

 

IV. OBJETIVOS DO MPE  
 

A partir da definição da missão do MPE, foram concebidos seus objetivos, 

o perfil de seus egressos, a estrutura curricular, a área de concentração, as 

linhas de pesquisa, os projetos de pesquisa e uma infraestrutura adequada e 

compatível com as necessidades do curso, considerando as especificidades dos 

Mestrados Profissionais. 

O objetivo geral do MPE é contribuir para a qualificação de profissionais 

da educação, a fim de que realizem análises críticas da problemática 

educacional brasileira e da realidade institucional em que atuam, promovendo 

mudanças no âmbito de seu alcance, com vistas ao desenvolvimento local, 

regional e nacional. Para tanto, têm-se como objetivos específicos:  

1. Formar profissionais, gestores e docentes pesquisadores com domínio 

dos processos de investigação científica, a fim de que produzam 

conhecimento e elaborem novos métodos, experiências curriculares, 

práticas educativas e materiais de ensino; 

2. Aprofundar o estudo de referenciais teóricos e metodológicos que 

ampliem a formação pedagógica e a compreensão do trabalho docente 

e das ações da gestão; 

3. Promover a aproximação escola/graduação/pós-graduação com vistas 

ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

4. Promover a articulação integrada da formação profissional com 

entidades demandantes de naturezas diversas, de modo a melhorar a 

eficácia e a eficiência das organizações públicas e privadas, por meio 

da solução de problemas e da geração e aplicação de processos 

apropriados de inovação; 
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5. Articular teorias e práticas de ensino, orientadas pelo princípio da 

equidade na educação escolar, tendo em vista, em última instância, 

melhor qualificar as aprendizagens de crianças, adolescentes e jovens 

no país. 

6. Relacionar as questões sociais e inclusivas com os conhecimentos 

pedagógicos como base de práticas de intervenção no processo ensino 

e aprendizagem; 

7. Criar situações que promovam o desenvolvimento da autonomia do 

educador, numa busca permanente de desenvolvimento profissional. 

 

V. PERFIL DO EGRESSO  
 

O MPE fundamenta o perfil do egresso nas competências do pesquisador 

prático na área educacional que busca conhecimentos para ampliar o seu 

entendimento do próprio exercício profissional a fim de provocar mudanças 

criativas e inovadoras, que o habilitem a se tornar um educador: 

1. crítico, reflexivo e capaz de problematizar e intervir nos cenários 

educacionais; 

2. comprometido com o processo de melhoria e transformação da 

educação em contextos de trabalho em abrangência local, regional e 

nacional; 

3. propositivo e inovador na gestão e na docência, com habilidade para 

articular o saber acadêmico, a pesquisa e a prática educativa; 

4. apto para a produção e difusão de novos conhecimentos relativos à 

docência e à gestão. 

 

VI. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E DUAS LINHAS DE 

PESQUISA 
 

O MPE, para atender a sua missão, objetivos e perfil do egresso, 

organiza-se em uma área de concentração e duas linhas de pesquisa que 

servem de diretrizes norteadoras para a organização das atividades de ensino, 
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pesquisa e extensão, direcionando a organização sistemática das disciplinas, 

projetos de pesquisa, objetos de estudo, problemas de pesquisa e suas 

propostas metodológicas. Tal princípio foi intencionalmente adotado para 

garantir a integração, articulação e aderência dos diversos componentes 

curriculares do MPE que envolvem o trabalho docente e discente.  

A área de concentração denominada “Formação de Professores e 

Gestores Educacionais” contempla os estudos sobre a formação de docentes e 

gestores em diferentes níveis e modalidades de ensino, observando os limites e 

as possibilidades da inovação pedagógica nas ações educacionais, problematiza 

as repercussões das políticas educacionais nas práticas educativas e contempla 

experiências que promovam o desenvolvimento profissional no âmbito da 

educação. 

A linha 1, “Formação de Professores, Currículo e Práticas Inovadoras”, 

investiga a formação inicial e continuada de professores e os saberes 

mobilizados nos processos formativos e curriculares; considera as práticas 

docentes numa perspectiva contemporânea, em que as intervenções 

metodológicas e tecnológicas inovadoras se dão em diferentes tempos, espaços, 

modalidades e níveis de ensino, e são capazes de criar identidades e 

características distintivas num cenário educacional e cultural diversificado.  

A linha 2, “Formação de Gestores, Processos Educativos e Avaliação”, 

investiga e analisa criticamente a gestão educacional, a partir de seus 

fundamentos filosóficos, epistemológicos, políticos e históricos, e contempla 

estudos e intervenções sobre a gestão e a avaliação de sistemas e processos 

educacionais. 

  

VII.DISCIPLINAS E ORGANIZAÇÃO METODOLÓGICA 

  
As disciplinas são constituídas pelo conjunto de conhecimentos afins 

articulados com a missão, os objetivos, o perfil do egresso, a área de 

concentração e as linhas de pesquisa. As quatro disciplinas obrigatórias, 

oferecidas semestralmente pelo Programa, são as que devem ser cursadas por 

todos os alunos e contemplam a base teórica e metodológica da proposta. As 
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onze disciplinas optativas embasam os temas específicos das áreas de interesse 

dos alunos ou do Trabalho Final do Mestrado. Elas são oferecidas por definição 

do Colegiado de forma a possibilitar ao aluno o cumprimento dos créditos 

exigidos, mas podem ser alteradas conforme o interesse dos mestrandos e do 

curso, tendo em vista assegurar a formação necessária à área de concentração 

e às linhas de pesquisa do curso.  

Disciplinas obrigatórias: 1. Pesquisa em Educação; 2. Educação na 

Contemporaneidade: Políticas, Concepções e Práticas; 3. Práticas Educacionais 

no Contexto da Educação Integral; 4. Seminário de Orientação de Pesquisa.  

Disciplinas optativas: 1. Comunicação Intercultural e Educação; 2. 

Currículo: Tendências Atuais; 3. Educação e Diversidade Étnica; 4. Educação e 

Novas Tecnologias; 5. Escola, Sociedade e Inclusão do Aluno; 6. Gestão de 

Processos Educacionais; 7. Políticas e Práticas em Avaliação Educacional; 8. 

Práticas Interativas; 9. Seminário de Formação Docente para a Educação 

Básica; 10. Seminário de Formação Docente para o Ensino Superior; 11. 

Seminário em Gestão Educacional.  

A organicidade do MPE busca garantir a articulação entre as disciplinas e 

as linhas de pesquisa:  

a) Disciplinas obrigatórias: 

As disciplinas obrigatórias “Educação na Contemporaneidade: Políticas, 

Concepções” e “Práticas Educacionais no Contexto da Educação Integral” são 

as disciplinas que têm como objetivo introduzir os fundamentos filosóficos, 

epistemológicos e históricos da educação, com a intenção de discutir, de 

maneira integrada, os desafios e as possibilidades da educação na 

contemporaneidade na perspectiva de desenvolvimento integral do ser humano. 

Essas disciplinas buscam a reflexão sobre as práticas educacionais no contexto 

da docência e da gestão, visando à articulação das disciplinas com as linhas de 

pesquisa, e à interação metodológica entre as disciplinas e entre as linhas de 

pesquisa. Além disso, promovem o diálogo com foco nas relações entre teoria e 

prática diante do desafio da pesquisa aplicada à educação no contexto da 

docência e da gestão. Com o objetivo de garantir o referido espaço de práticas 

de discussão e uma diferenciada ação formativa, a proposta pedagógica do 

curso atribui dois docentes para a maioria das disciplinas obrigatórias, o que 
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contribui para atender às expectativas dos discentes como profissionais da 

educação, interessados em uma formação que os auxilie no melhor desempenho 

do seu trabalho, como docentes ou gestores em diferentes redes de ensino e 

níveis de escolarização. 

As disciplinas obrigatórias “Pesquisa em Educação” e “Seminário de 

Orientação de Pesquisa” têm como objetivo o acompanhamento da primeira 

versão da pesquisa dos alunos, desde os fundamentos das práticas científicas e 

investigativas na área da educação até a articulação com as linhas de pesquisa 

propostas pelo curso e os requisitos necessários para a qualificação do projeto 

de pesquisa. Assim, os projetos iniciais dos alunos, elaborados na disciplina 

“Pesquisa em Educação”, são retomados na disciplina de “Seminário de 

Orientação de Pesquisa” para uma melhor discussão e aprofundamento teórico-

metodológico, com vistas à articulação com as duas linhas de pesquisa adotadas 

na perspectiva da pesquisa aplicada à educação, com natural tendência para a 

aplicabilidade e a intervenção na realidade educacional. Nessa ocasião, os 

projetos dos discentes são avaliados por dois docentes internos ao MPE, além 

da avaliação do professor orientador. Ainda são realizadas oficinas para induzir 

o discente à prática em relação ao processo de construção do projeto de 

pesquisa. 

Destaca-se que uma das experiências vivenciadas nessas disciplinas está 

relacionada com recursos tecnológicos aplicáveis na pesquisa para explorar o 

uso de softwares destinados a pesquisadores, com a realização de oficinas para 

o manuseio do: Mendeley, webQDA, ambiente Zoom, Pathbrite e Padlet, na 

versão userfriendly, plataforma Moddle, class group, Microsoft Teams, Google 

forms e o Google for education. Por exemplo, pode-se mencionar a oficina 

intitulada “Manuseio da ferramenta Mendeley, gerenciador de referências”, 

enquanto outra se chama “Manuseio do webQDA e a pesquisa qualitativa”. Esse 

último software de análise qualitativa de dados permite a análise de fontes de 

texto, imagem, vídeo, áudio, tabelas, arquivos em PDF, vídeos do Youtube etc. 

Assim, as quatro disciplinas obrigatórias são comuns para as duas linhas 

de pesquisa.  

b) Disciplinas optativas:  
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Do conjunto das 11 disciplinas optativas, sete são comuns para as duas 

linhas de pesquisa: 1. Políticas e Práticas em Avaliação Educacional; 2. 

Currículo: Tendências Atuais; 3. Escola, Sociedade e Inclusão do Aluno; 4. 

Educação e Novas Tecnologias; 5. Práticas Interativas; 6. Comunicação 

Intercultural e Educação; 7. Educação e Diversidade Étnica.  

As disciplinas optativas “Seminário de Formação Docente para a 

Educação Básica” e “Seminário de Formação Docente para o Ensino Superior” 

atendem à linha de pesquisa “Formação de Professores, Currículo e Práticas 

Inovadoras”. E as disciplinas optativas “Gestão de Processos Educacionais” e 

“Seminário em Gestão Educacional” atendem à linha de pesquisa “Formação de 

Gestores, Processos Educativos e Avaliação”. 

As disciplinas de “Seminário de Formação Docente para a Educação 

Básica”, “Seminário de Formação Docente para o Ensino Superior”” e “Seminário 

em Gestão Educacional” promovem a discussão sobre uma problemática 

identificada a partir da observação da realidade profissional dos discentes e 

sobre as pesquisas publicadas na área, o que requer leitura sistemática de livros, 

artigos, resenhas, dissertações, teses e consultas em bancos de dados. Os 

seminários são apresentados durante o semestre em duas fases: a) discussão, 

em cada seminário, dos achados das pesquisas e sua aplicabilidade; b) 

compartilhamento das contribuições das pesquisas para as problemáticas 

propostas pelo grupo dos discentes em cada seminário. 

Essa prática permite revelar o grande potencial de atuação profissional da 

maioria dos discentes, ao possibilitar o compartilhamento das experiências 

vividas no âmbito educacional, uma vez que a maioria deles já atua como 

profissionais da educação em diferentes áreas e níveis de escolarização, e o 

diálogo sobre as possibilidades de aplicabilidade das ideias encontradas nos 

diferentes estudos/artigos analisados. 

Nesse sentido, essas discussões podem evidenciar a importância da 

formação para a prática profissional transformadora do cotidiano em espaços de 

ensino e aprendizagem, por meio do método científico. Isso pode motivar os 

docentes e discentes para a organização de projetos de pesquisa e extensão 

que apresentem um produto para aplicação prática da teoria, com maior 

proximidade com a realidade da educação. Destacam-se os esforços do corpo 
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docente do MPE ao ministrar as aulas, de modo que o trabalho pedagógico 

invista em práticas que estimulem os discentes para a reflexão sobre a prática e 

a intervenção. 

Assim, os estudos realizados pelos docentes e discentes do curso 

priorizam a reflexão crítica sobre a prática profissional do docente e do gestor 

escolar e sobre a mobilização de conhecimentos que auxiliem no melhor 

desenvolvimento do exercício profissional, tornando-os capazes de produzir 

benefícios efetivos.  

Diante do que foi exposto e mediante a atuação integradora dos grupos 

de pesquisa de modo transversal em relação à área de concentração, linhas de 

pesquisa, disciplinas e os diferentes projetos de pesquisa, esses grupos 

organizam o direcionamento metodológico das investigações que visam: a) à 

aplicação de propostas de práticas docentes e de gestão educacional e de 

metodologias criativas e inovadoras; b) às experiências e propostas do uso das 

tecnologias na educação; c) às pesquisas que descrevem o diagnóstico de 

realidades situadas com o intuito de propor alternativas; d) aos estudos que 

fundamentam os processos educativos, com vistas à formação do docente e do 

gestor educacional. 

Acrescentam-se à estrutura curricular do MPE o exame de qualificação do 

projeto e a defesa pública do Trabalho Final de Mestrado. O total obrigatório de 

créditos a ser cumprido para depósito do Trabalho Final do MPE é de 27 (vinte 

e sete), que estão assim dispostos: 12 (doze) créditos distribuídos em disciplinas 

obrigatórias; 9 (nove) créditos em disciplinas optativas; e 6 (seis) créditos no 

Trabalho Final de Mestrado. Assim sendo, a integralização dos estudos 

necessários ao MPE é expressa em unidades de crédito. O número mínimo de 

créditos em disciplinas não pode ser inferior a 21 (vinte e um), sendo 06 (seis) 

créditos referentes à dissertação, totalizando o mínimo de 27 (vinte e sete) 

créditos exigidos para a finalização do curso. Cada crédito equivale a 15 (quinze) 

horas e cada disciplina tem 3 (três) créditos, totalizando a carga horária de 45 

(quarenta e cinco) horas por disciplina. 

O MPE tem duração de 18 (dezoito) meses, no mínimo, e 24 (vinte e quatro) 

meses, no máximo, considerando-se este o decurso máximo para a defesa 

pública do Trabalho Final de Mestrado. O prazo referido pode ser prorrogado 
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pela Coordenação do Programa, por um período máximo de 12 (doze) meses, 

após ouvidos o professor orientador e o Colegiado do Programa, mediante 

matrícula na atividade curricular de Trabalho Final de Mestrado. O não 

cumprimento dos prazos estabelecidos implicará no desligamento do aluno do 

curso. O reingresso no Programa só será possível mediante novo processo 

seletivo.  

A avaliação discente, em cada disciplina, é de responsabilidade do docente 

com a supervisão do coordenador do curso. Será expressa por meio de notas 

de 0 (zero) a 10 (dez) com intervalo de 0,5 (meio ponto) e sendo 6 (seis) a nota 

mínima exigida para aprovação. A frequência mínima para aprovação será de 

75% da carga horária total de cada disciplina mediante controle de frequência.  

A sistemática da avaliação fica a cargo de cada professor, destacando-se que o 

aluno deve ser visto como um todo, avaliando o seu progresso, interesse e 

responsabilidade com a disciplina cursada. 

 

Disciplinas e carga horária 

 

Disciplinas Optativas 

Obs.: o aluno deverá cursar no mínimo 03 (três) disciplinas   optativas 

 

Disciplinas  CH 

Comunicação Intercultural e Educação 45 

Currículo: Tendências Atuais 45 

Educação e Diversidade Étnica 45 

Educação e Novas Tecnologias 45 

Escola, Sociedade e Inclusão do Aluno 45 

Gestão de Processos Educacionais 45 

Políticas e Práticas em Avaliação Educacional 45 

Práticas Interativas 45 

Seminário de Formação Docente para a Educação Básica 45 

Seminário de Formação Docente para o Ensino Superior 45 

Seminário em Gestão Educacional 45 

Total  495 
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Fluxograma sugestivo do MPE. 

 

Resumo   

Atividades Curriculares  CH 

Disciplinas obrigatórias  180 

Disciplinas Optativas – mínimo a ser cursado  135 

Dissertação  90 

Total Geral  405 

Disciplinas Obrigatórias   

Disciplinas  CH 

Pesquisa em Educação  45 

Educação na Contemporaneidade: Políticas, Concepções e 

Práticas    

45 

Práticas Educacionais no Contexto da Educação Integral  45 

Seminário de Orientação de Pesquisa  45 

Total  180 
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Figura representativa da organização do Programa  
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VIII. EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA DAS DISCIPLINAS 

OFERTADAS 
 

1.Pesquisa em Educação   

Ementa: 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. 

Bibliografia:  

1.1 BRYMAN, A. Social Research Methods. 4th. Oxford: Oxford University 
Press. 2012. 

1.2 CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: 
Pearson, 2010. 

1.3 COSTA, A. P.; SOUZA, D. N.; SOUZA, F. N. (Orgs.). Investigação 
qualitativa: inovação, dilemas e desafios. Aveiro, Portugal: Ludomedia, 2016. 
volume 1 e volume 2. 
 
1.4 DEMO, P. Metodologia científica em ciências sociais. 3. ed. Revisada e 
Ampliada. São Paulo, SP: Atlas, 1995 
 
1.5 FAZENDA, I. C. A. (Org.); GODOY, H. P. (coord.). Interdisciplinaridade: 
pensar, pesquisar e intervir. São Paulo: Cortez, 2014. 
 
1.6 FLICK, U. Uma introdução à pesquisa qualitativa. Porto Alegre: 
Bookman, 2004. 
 
1.7 GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Gen/Atlas, 2017. 
 
1.8 MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. Mª. Técnicas de pesquisa: planejamento 
e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, 
análise e interpretação de dados. 8ª. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 
 
1.9 OLSEN, W. Coleta de dados: debates e métodos fundamentais em 
pesquisa social. Porto Alegre: Editora Grupo A., 2015.  

 
1.10 KOZINETS, R. V. Netnografia: Realizando Pesquisa Etnográfica Online. 
Porto Alegre: Editora Grupo A. 2014. 
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2.Educação na Contemporaneidade: Políticas, Concepções e Práticas    

  

Ementa: Fundamentos filosóficos, epistemológicos e históricos da educação 

com a intenção de discutir, de maneira integrada, os desafios e possibilidades 

da educação na contemporaneidade. Desdobramento desses conceitos na 

formulação de políticas e práticas em educação no contexto local, nacional e 

mundial. 

Bibliografia: 

2.1 APPLE, M.; A. U.; WAYNE.; GANDIN, L. A. Educação Crítica: análise 
internacional. Tradução de Vinícius Ferreira. Revisão técnica de Luís Armando 
Gandin. Porto Alegre: Artmed editora, 2011. 

2.2 BAUMAN, Z. Sobre educação e juventude. Rio de Janeiro: Zahar, 2013. 

2.3 CANDAU, V. M. Ensinar - aprender: desafios atuais da profissão docente. 
Revista COCAR, Belém, Edição Especial, n.2, p. 298-318, ago./dez. 2016. 
 
2.4 CRAHAY, M. Como a escola pode ser mais justa e eficaz? Cadernos 
Cenpec, v. 3, n. 1, p. 09-40, jun. 2013. 
 
2.5 GATTI, B. A. et al. Professores do Brasil: novos cenários de formação. 
Brasília: UNESCO, 2019. 

2.6 MARTINS, A. Mª et al. (Orgs.) Políticas e gestão da educação: desafios 
em tempos de mudança. Campinas: Ed. Associados, 2013. 
 
2.7 NISKIER, A. História da educação brasileira: de José de Anchieta aos 
dias de hoje. 3. ed. São Paulo: Europa, 2011. 

2.8 PINHEIRO, A. e FERREIRA, C. Histórias da educação brasileira: 
experiências e peculiaridades. João Pessoa: Editora da UFPB, 2014. 

2.9 SANTOS, Mª E. E. Filosofia da educação e multiplicidade em Michel 
Serres. São Paulo: Appris, 2020. 
 
2.10 TORRES, M. L. Educação começa com poesia: as origens da educação 
e suas contribuições para a formação de professores e suas práticas. São 
Paulo: Editora Criar, 2020. 
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3.Práticas Educacionais no Contexto da Educação Integral   

Ementa: Conceito de educação na perspectiva de desenvolvimento integral do 

ser humano. Estudo dos pressupostos filosóficos, históricos e educacionais da 

educação integral. Análise da perspectiva da educação integral de tempo 

integral. Reflexão das experiências e práticas educacionais da escola integral. 

 

Bibliografia: 

 

3.1 BITTENCOURT, J. Educação integral no contexto da BNCC. Revista e-
Curriculum, v. 17., n. 4, p. 1759-1780, out./dez. 2019. 
 
3.2 CARDOSO, A. L. et al. (Orgs.). Educação integral e as múltiplas formas 
de aprendizagem. Curitiba: Editora CRV, 2020. 
 
3.3 CAVALIERE, A. M. V; COELHO, L. M. C. C. (Orgs). Educação integral: 
história, políticas e práticas. Curitiba: Editora CRV, 2017. 
 
3.4 CAVALIERE, A. M. V. Anísio Teixeira e a educação integral. Paidéia, v. 20, 
n. 46, p. 249-259, 2010. 
 
3.5 DEWEY, J. A escola e a sociedade e a criança e o currículo. Lisboa: 
Relógio D'agua, 2002. 
 
3.6 KNIGHT, G. R. Filosofia & Educação: uma introdução da perspectiva 
cristã. Engenheiro Coelho (SP): UNASPRESS, 2010. 
 
3.7 LORENZON, E. A; JORGE, L. G. A. A ideia e educação integral em Platão 
e Rousseau. Perspectiva, v. 35, n. 132, dez. 2011. 
 
3.8 POSSER, J.; ALMEIDA, L. H.; MOLL, J. Educação integral: contexto 
histórico na educação brasileira. Revista de Ciências Humanas - Educação, 
v. 17, n. 28, p. 112-126, Jul. 2016. 
 
3.9 WHITE, E. Educação. Tatuí (SP): Casa Publicadora Brasileira, 2001. 
 
3.10 YUS, R. Educação integral: uma educação holística para o século XXI. 
Porto Alegre: Artmed editora, 2002. 
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4. Seminário de Orientação de Pesquisa 

 
Ementa: Analisa e encaminha o delineamento de projetos de pesquisa dos 

alunos, enfatizando os aspectos epistemológicos e metodológicos referentes à 

pesquisa, bem como, a articulação com os objetivos do curso. Orienta e 

instrumentaliza o processo da investigação e construção da dissertação para 

atender os requisitos necessários para a sua qualificação. 

Bibliografia:   

4.1 CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: 
Pearson, 2010.  
 
4.2 CHIZZOTTI, A. Pesquisa qualitativa em Ciências Humanas e Sociais. 
12. ed. São Paulo: Cortez editora, 2017. 
 
4.3 GATTI, A. B. A construção de pesquisa em educação no Brasil. 3. Ed. 
Brasília: editora Liber Livro, 2010. Disponível em: 
file:///C:/Users/Particular/Downloads/Gatti,%20Bernardete%20Angelina%20-
%20A%20constru%C3%A7%C3%A3o%20da%20pesquisa%20em%20educa%
C3%A7%C3%A3o%20no%20Brasil%20(3%C2%AA%20ed%202010).pdf 
 
4.4 GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Gen/Atlas, 2017. 
 
4.5 LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens 
qualitativas. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora EPU, 2017. 
 
4.6 MARTINS, R.; TOURINO, I. (Orgs.) Processos e práticas de pesquisa 
em cultura visual e educação. Santa Maria (RS): Editora UFSM, 2013. 
 
4.7 OLIVEIRA, J. L. Texto Acadêmico: Técnicas de Redação. 4. ed.  
Petrópolis (RJ): Vozes, 2007. 
 
4.8 SILVA, M. e VALDEMARIN, V. T. (Orgs.) Pesquisa em educação: 
métodos e modos de fazer. São Paulo: editora UNESP, 2010. Cultura 
Acadêmica.  Disponível em: 
http://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/ebooks/364910.pdf  

4.9 SZYMANSKI, H. (Org.) A entrevista na pesquisa em educação: a prática 
reflexiva. 5. ed. Campinas (SP): Editora Autores Associados, 2018. 
 
4.10 WELLER, W.; PFAFF, N. Metodologias da pesquisa qualitativa em 
educação: teoria e prática. 3. ed. São Paulo: editora Vozes, 2013. 

 

 

 

file:///C:/Users/Particular/Downloads/Gatti,%20Bernardete%20Angelina%20-%20A%20construÃ§Ã£o%20da%20pesquisa%20em%20educaÃ§Ã£o%20no%20Brasil%20(3Âª%20ed%202010).pdf
file:///C:/Users/Particular/Downloads/Gatti,%20Bernardete%20Angelina%20-%20A%20construÃ§Ã£o%20da%20pesquisa%20em%20educaÃ§Ã£o%20no%20Brasil%20(3Âª%20ed%202010).pdf
file:///C:/Users/Particular/Downloads/Gatti,%20Bernardete%20Angelina%20-%20A%20construÃ§Ã£o%20da%20pesquisa%20em%20educaÃ§Ã£o%20no%20Brasil%20(3Âª%20ed%202010).pdf
http://www.santoandre.sp.gov.br/pesquisa/ebooks/364910.pdf
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5. Currículo: Tendências Atuais 

Ementa: 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. 

Bibliografia:  
 
5.1 ARROYO, M. G. Currículo, território em disputa. Petrópolis: Vozes, 2011. 
 
5.2 BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. 
Brasília, 2018. 
 
5.3 GARCIA, R. L.; MOREIRA, F. B. M. Currículo na contemporaneidade: 
incertezas e desafios. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 
 
5.4 KELLER-FRANCO, E.; MASETTO, M. T.  Formação docente em processos 
de mudança: Análise de uma proposta de inovação curricular em cursos de 
licenciatura. Revista Portuguesa de Educação, v. 31, n. 2, p. 153-174, 2018. 
Disponível em: https://revistas.rcaap.pt/rpe/article/view/14592/12987  

 
5.5 LOPES, A. C.; MACEDO, E. Teorias de currículo. São Paulo: Cortez, 
2015. 

 
5.6 SACRISTÁN, J. G. O currículo: uma reflexão sobre a prática. 3. ed. Porto 
Alegre: Penso, 2017. 

 
5.7 SACRISTÁN, J. G. (Org.)  Saberes e Incertezas sobre o Currículo.  Porto 
Alegre: Penso, 2013. 
 
5.8 SANTOMÉ, J. T. Globalização e interdisciplinaridade: o currículo 
integrado. Porto Alegre: Artes Médicas,1998. 

 
5.9 SILVA, T. T. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do 
currículo. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. 

 
5.10 SILVA, M. R.; A BNCC da reforma do ensino médio: o resgate de um 
empoeirado discurso. Educ. Rev., Belo Horizonte, v. 34, e214130, out., 2018. 
Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/edur/v34/1982-6621-edur-34-
e214130.pdf 

 

 

 

 

 

https://revistas.rcaap.pt/rpe/article/view/14592/12987
https://www.scielo.br/pdf/edur/v34/1982-6621-edur-34-e214130.pdf
https://www.scielo.br/pdf/edur/v34/1982-6621-edur-34-e214130.pdf
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6. Educação e Diversidade Étnica 

Ementa:  A diversidade como constituinte da condição humana. 

Multiculturalismo e interculturalismo na educação. A diversidade étnico-racial na 

formação da cultura brasileira com ênfase nas histórias e culturas dos povos 

indígenas, africanos e comunidades tradicionais em geral. 

Bibliografia: 

6.1 ALBUQUERQUE, D. M. de. Preconceito contra a origem geográfica e de 
lugar: as fronteiras da discórdia. 2. Ed. São Paulo: Cortez, 2012.  
 

6.2 CANDAU, V. M.; MOREIRA, A. F. Multiculturalismo: Diferenças culturais 
e práticas pedagógicas, 9 ed. São Paulo: Editora Vozes, 2011. 

6.3 DAVIS, A. Mulheres, Raça e Classe. São Paulo: Boitempo, 2016. 
Disponível em: file:///C:/Users/Particular/Downloads/Angela%20Davis%20-
%20Mulheres-%20raca%20e%20classe%20-Boitempo.pdf 

6.4 FUNARI, P. P.; PIÑÓN, A. A temática indígena na escola. Contexto, 
2011. 
 
6.5 GOMES, N. L. O movimento negro educador: saberes construídos nas 
lutas por emancipação. São Paulo: Editora Vozes, 2017. 

6.6 HALL, S. Essential Essays: foudations of cultural studies, v. 1. Duke 
University Press, 2019. 
 

6.7 MUNANGA, K. Negritude: Usos e sentidos. 4. ed. São Paulo: Autêntica, 
2019. 

6.8 MUNANGA, K. Educação e Diversidade Cultural. Cadernos PENESB. 
Niterói, n.10, jan/jun., p. 38-54, 2008/2010. 
 
6.9 SILVA, P. B. Entre Brasil e África: construindo conhecimento e militância. 
Belo Horizonte, MG: Editora Mazza, 2011. 
 
6.10 TEIXEIRA, M. C. Alteridade & identidade em para entender o negro no 
Brasil de hoje, de Kabengele Munanga e Nilma Lino Gomes. Revice- Revista 
de Ciências do Estado, Belo Horizonte, v. 2, n. 2, p. 266-300, ago./ dez. 2017. 
Disponível em: file:///C:/Users/Particular/Downloads/5055-
Texto%20do%20artigo-15800-1-10-20171228.pdf  
 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Particular/Downloads/Angela%20Davis%20-%20Mulheres-%20raca%20e%20classe%20-Boitempo.pdf
file:///C:/Users/Particular/Downloads/Angela%20Davis%20-%20Mulheres-%20raca%20e%20classe%20-Boitempo.pdf
file:///C:/Users/Particular/Downloads/5055-Texto%20do%20artigo-15800-1-10-20171228.pdf
file:///C:/Users/Particular/Downloads/5055-Texto%20do%20artigo-15800-1-10-20171228.pdf
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7. Educação e Novas Tecnologias 

Ementa: O uso de recursos tecnológicos na educação como estratégia de 

intervenção e mediação nas práticas docentes e gestão educacional. Influência 

das tecnologias na relação ensino e aprendizagem, visando o desenvolvimento 

de habilidades diferenciadas pelos docentes e discentes. 

Bibliografia: 

7.1 BACICH, L.; NETO, A. T.; TREVISANI, F. D. M. Ensino Híbrido: 
Personalização e Tecnologia na Educação. Porto Alegre: Penso, 2015. 

7.2 COSTA, F., et al. Competências TIC. Estudo de Implementação. v. I, 
Lisboa: Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação\Ministério da 
Educação, 2008. 
 
7.3 CLEOPHAS, G. et al. M-learning e suas Múltiplas Facetas no contexto 
educacional: Uma Revisão da Literatura. Revista Brasileira de Ensino de 
C&T, v. 8, n. 4, p. 188–207, 2015. Disponível em:  
https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/view/2752  
 

7.4 FERREIRA, P. Ensino em pandemia: ações e didáticas práticas para 
educadores/pais no Ensino Remoto. São Paulo: Editora Dialética, 2020. 

7.5 FILATRO, A.; CAVALCANTI, C. C. Metodologias inov-ativas: na 
educação presencial, a distância e corporativa. São Paulo: Saraiva, 2018. 

7.6 MUCKENBERGER, E. et al. Estudo Qualitativo sobre os Desafios da 
Transição do Presencial para a Aprendizagem Híbrida. In: Congresso Ibero-
Americano em Investigação Qualitativa nome, n. 8, 2019. Lisboa. Anais... 
Lisboa: Ludomedia, 2019. 

7.7 NERI DE SOUZA, F.; BEZERRA, A. C. S. Ferramentas TIC na Escola: 
Aplicações Práticas. Aveiro (Portugal): Universidade de Aveiro, 2012. 

7.8 NERI DE SOUZA, F.; MOREIRA, A. Perfis de Questionamento em 
Contextos de Aprendizagem Online. Revista Iberoamericana de Informática 
Educativa, v. 12, p. 15-25, 2010. 

7.9 STAKER, H.; HORN, M. B. Blended: usando a inovação disruptiva para 
aprimorar a educação. Porto Alegre: Penso, 2015. 

7.10 VIANA, H. B.; NERI DE SOUZA, D.; NERI DE SOUZA, F. Novas 
tecnologias e novas práticas educacionais. Engenheiro Coelho (SP): 
UNASPRESS, 2019. 
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8. Escola, Sociedade e Inclusão do Aluno 

Ementa: 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. 

Bibliografia: 

8.1 ALMEIDA, M. A.; MENDES, E. G.; HAYASHI, M. C. P. I. (Orgs.). Temas 
em educação especial: múltiplos olhares. Araraquara: Junqueira e Marin, 
2008. 
 
8.2 ANDRÉ, M. (Org.). Pedagogia das diferenças na sala de aula. 9. ed. 
Campinas, SP: Papirus, 2008. 
 
8.3 COLL, C.; MARCHESI, A.; PALÁCIOS, J. Desenvolvimento psicológico e 
educação: transtornos do desenvolvimento e necessidades educativas 
especiais. 2. ed. Porto Alegre: Artmed editora, 2004. 
 
8.4 DRAGO, R. Síndromes: conhecer planejar e incluir. Rio de Janeiro: Wak 
Editora, 2012. 
 
8.5 EDLER CARVALHO, R. Removendo Barreiras para a aprendizagem: 
Educação Inclusiva. Editora Mediação, 2019. 
 
8.6 GLAT, R.; PLETSCH, M. D. Inclusão Escolar de alunos com 
necessidades especiais. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2011. 
 
8.7 NAGAU, C. PDI, PEI, como fazer? [s. l.]: Superare- Espaço de Formação, 
2020. E-Book. 
 
8.8 SANTOS, Caroline Vieira de Campos Gonzalez; BRAUN, Patrícia. 
LIVRETE PEDAGÓGICO: Flexibilizações Curriculares para o aluno com 
Deficiência Intelectual - Consultoria Colaborativa para professores do 
Núcleo Comum e do Atendimento Educacional Especializado. Rio de 
Janeiro. 2017. Acesso em: 
https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/431248/2/Produto%20Livrete%
20Pedag%C3%B3gico%20SANTOS%20e%20BRAUN%202017.pdf 
 
8.9 SONZA, A. P. et al. Acessibilidade e tecnologia assistiva: pensando a 
inclusão sociodigital de pessoas com necessidades especiais. Bento 
Gonçalves (RS): Série novos autores da Educação Profissional e tecnológica, 
2013. E-Book. Disponível em: 
http://forumeja.org.br/sites/forumeja.org.br/files/acessibilidade-tecnologia-
assistiva%20(texto%20complementar).pdf 
 
8.10 STAINBACK. S.; STAINBACK, W. Inclusão: um guia para educadores. 
Porto Alegre: Artmed editora, 1999. 

http://forumeja.org.br/sites/forumeja.org.br/files/acessibilidade-tecnologia-assistiva%20(texto%20complementar).pdf
http://forumeja.org.br/sites/forumeja.org.br/files/acessibilidade-tecnologia-assistiva%20(texto%20complementar).pdf
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9. Gestão de Processos Educacionais 

Ementa: Gestão educacional no contexto da atualidade, a partir dos aspectos 

sociopolítico, históricos, legais, pedagógicos, curriculares e organizacionais que 

constituem o campo de ação escolar. 

Bibliografia:  

9.1 GOMES, A. As dimensões da gestão no processo de organização 
escolar: significados para a equipe gestora. Curitiba: CRV,2020. 

9.2 LIBÂNEO, J. C. Organização e Gestão da Escola. Teoria e Prática. São 
Paulo: Editora Heccus, 2021. 
 
9.3 LUCK. H. A Gestão participativa na escola. 4. ed. Petrópolis (RJ): Vozes, 
2008. (Série Cadernos de Gestão). 
 

9.4 LUCK, H. Gestão educacional: Uma questão paradigmática. Petrópolis 
(RJ): Vozes, 2017. (Série Cadernos de Gestão). 

 
9.5 MARANGONI, R. A. Gestores escolares: representações e práticas. 
Curitiba: Appris, 2020. 
 

9.6 MELLO, R. M. A. V. de; BARBOSA, J. M. S. (Orgs.) Formação 
continuada e à distância de gestores escolares da educação básica: a 
experiência formativa da universidade federal de Viçosa. Curitiba: CRV, 2020. 

9.7 OLIVEIRA, A. S. Ser-Gestor-Escolar. Experiência, Escuta e Diálogo. 
Curitiba: Appris, 2020.  
 

9.8 PARO, V. H. Administração escolar: introdução crítica. 17 ed. São Paulo: 
Cortez, 2018. 

9.9 PARO, V. H. Diretor escolar: educador ou gerente? 1ª edição. São Paulo: 
Cortez, 2018. 

9.10 SANTOS. C. R. A gestão educacional e escolar para a modernidade. 
São Paulo: Cengage Learning, 2020. 
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10. Políticas e Práticas em Avaliação Educacional 

Ementa: 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. 

Bibliografia: 

10.1 BARKLEY, E. F.; MAJOR, C. H. Técnicas para avaliação da 
aprendizagem: um livro para professores universitários. Curitiba: PUCPRESS, 
2020. 

10.2 HADJI, C. Avaliação desmistificada. Porto Alegre: Artmed editora, 2001. 
HOFFMANN, J. Avaliação Mediadora: uma prática em construção da pré-
escola à universidade. Porto Alegre: Editora Mediação. 2019. 

10.3 HOFFMANN, J. Avaliação Mediadora: uma prática em construção da pré-
escola à universidade. Porto Alegre: Editora Mediação. 2019. 
 

10.4 JEFFREY, D. C. Política e avaliação educacional: interfaces com a 
epistemologia. Curitiba: Editora CRV, 2020. 

10.6 LOPES, J.; SILVA, H. S. 50 Técnicas de Avaliação Formativa. Lisboa 
(Portugal): Grupo Lidel, 2015. 

10.6 LUCKESI, C. Avaliação da Aprendizagem: componente do ato 
pedagógico. São Paulo: Editora Cortez, 2015. 

10.7 SILVA, J. F. Avaliação Formativa: pressupostos teóricos e práticos. Porto 
Alegre: Editora Mediação, 2010. 

10.8 PERRENOUD, P. Avaliação: da excelência à regulação das 
aprendizagens. Porto Alegre: Artmed editora, 1999. 
 
10.9 VILLAS-BOAS, B. M. F. Conversas sobre avaliação. Campinas (SP): 
Papirus, 2019. 
 
10.10 ZUKOWSKY-TAVARES, C. Portfolio digital: contribuições para uma 
avaliação formativa. In: PIMENTA, M. A.; PIMENTA, S. A. Avaliação em 
Perspectiva da concepção à ação. Campinas (SP): Editora Alínea, 2014. 
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11. Práticas Interativas 

Ementa: 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. Os referenciais teóricos desse 
componente curricular são atualizados a cada semestre para adequar-se à 
análise das práticas reportadas pelos mestrandos. 

Bibliografia:  

11.1 BACICH, L.; MORÁN, J. M. (Orgs.). Metodologias ativas para uma 
educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso, 
2015. 
 
11.2 BONAMINO, A.; SOUSA, S. Z. Três gerações de avaliação da educação 
básica no Brasil: interfaces com o currículo da/na escola. Educação e 
Pesquisa, v. 38, n. 2, 2012, p. 373-388. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/ep/v38n2/aopep633.pdf 
 

11.3 CARBONELL, J. Pedagogias do século XXI: bases para a inovação 
educativa. Porto Alegre: Penso, 2016. 
 
11.4 CHARLOT, B. Da relação com o saber às práticas educativas. São 
Paulo: Cortez Editora, 2018. 
 
11.5 DIAS, S. R.; VOLPATO, A. N. (Orgs). Práticas inovadoras em 
metodologias ativas. Florianópolis: Contexto Digital, 2017. 174 p. Disponível 
em: https://www.saojose.br/wp-
content/uploads/2018/09/praticas_inovadoras_em_metodologias_ativas.pdf 
 

11.6 HYPOLITO, A. M.; IVO, A. A. Políticas Gerenciais em Educação: efeitos 
sobre o trabalho docente. Currículo sem Fronteiras, v. 15, n. 2, p. 365-379, 
maio/ago. 2015. Disponível em: 
https://www.curriculosemfronteiras.org/vol15iss2articles/ivo-hypolito.pdf 

 
11.7 KNIGHT, G. R. Filosofia & educação: uma introdução da perspectiva 
cristã. Engenheiro Coelho (SP): UNASPRESS, 2019. 
 
11.8 LIBÂNEO, J. C. Democratização da escola pública: a pedagogia crítico-
social dos conteúdos. São Paulo: Loyola, 2008. 
 
11.9 NARDI, E.; SCHNEIDER, M. P.; RIOS, M. P. G. Qualidade na educação 
básica: ações e estratégias dinamizadoras. Educação e Realidade, v. 39, n. 2, 
p. 359-390, abr./jun. 2014. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/edreal/v39n2/v39n2a03.pdf. 
 

11.10 TARDIF, M.; LESSARD, C. O trabalho docente: elementos para uma 
teoria da docência como profissão de interações humanas. 8. ed. Petrópolis: 
Vozes, 2013. 
 

https://www.scielo.br/pdf/ep/v38n2/aopep633.pdf
https://www.saojose.br/wp-content/uploads/2018/09/praticas_inovadoras_em_metodologias_ativas.pdf
https://www.saojose.br/wp-content/uploads/2018/09/praticas_inovadoras_em_metodologias_ativas.pdf
https://www.curriculosemfronteiras.org/vol15iss2articles/ivo-hypolito.pdf
https://www.scielo.br/pdf/edreal/v39n2/v39n2a03.pdf
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12. Seminário de Formação Docente para a Educação Básica 

 
Ementa: Promove reflexões sobre a produção do conhecimento na área da 

formação docente para a educação básica, identificando concepções a ela 

subjacentes. Oferece elementos teórico-metodológicos que possibilitem a 

compreensão reflexiva e crítica da formação como instrumento de 

profissionalização. 

 
Bibliografia: 
 
12.1 CANÁRIO, R. A escola: o lugar onde os professores aprendem. 
Psicologia da Educação. São Paulo, n.6, p. 9-27, 1998. Disponível em: 
https://revistas.pucsp.br/psicoeduca/article/view/42874 
 
12.2 DARLING-HAMMOND, L.; BRANSFORD, J. (Orgs.). Preparando os 
professores para um mundo em transformação. Porto Alegre: Penso, 2019. 
 

12.3 GATTI, B. A.; BARRETO, E. S.; ANDRÉ, M. E. D. A.; ALMEIDA, P. C. A. 
Professores do Brasil: novos cenários de formação. Brasília: UNESCO, 2019. 
Disponível em: https://www.fcc.org.br/fcc/wp-
content/uploads/2019/05/Livro_ProfessoresDoBrasil.pdf 
 
12.4 IMBERNÓN, F. Formação continuada de professores. Porto Alegre: 
Artmed editora, 2010. 
 
12.5 MARCELO, C. Desenvolvimento profissional docente: passado e futuro. 
Sísifo - Revista de Ciências da Educação, n. 8, jan/abr. 2009. Disponível em: 
http://sisifo.ie.ulisboa.pt/index.php/sisifo/article/view/130/217 
 

12.6 MIZUKAMI, M. G. N. et al. Escola e aprendizagem da docência: 
processos de investigação e formação. São Carlos: EdUFSCar, 2002. 
 
12.7 NÓVOA, A. Firmar a posição como professor, afirmar a profissão docente. 
Cadernos de Pesquisa. São Paulo, v. 47, n. 166, p. 1106-1133, out./dez. 
2017. Disponível em:  https://www.scielo.br/pdf/cp/v47n166/1980-5314-cp-47-
166-1106.pdf 
 

12.8 SILVA, V. G.; ALMEIDA; P. C. A.; GATTI, B. A. Referentes e critérios para 
a ação docente. Cadernos de Pesquisa, v. 46, n. 190, p. 286-311, abr./jun. 
2016. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/cp/v46n160/1980-5314-cp-46-
160-00286.pdf 
 

12.9 SHULMAN, L. S. Conhecimento e ensino: fundamentos para a nova 
reforma. Cadernos Cenpec. São Paulo, v. 4, n. 2, p.196-229, dez. 2014.  
Disponível em: file:///C:/Users/patri/Downloads/293-488-1-PB.pdf 
 

12.10 TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis 
(RJ): Vozes, 2013. 

https://revistas.pucsp.br/psicoeduca/article/view/42874
https://www.fcc.org.br/fcc/wp-content/uploads/2019/05/Livro_ProfessoresDoBrasil.pdf
https://www.fcc.org.br/fcc/wp-content/uploads/2019/05/Livro_ProfessoresDoBrasil.pdf
http://sisifo.ie.ulisboa.pt/index.php/sisifo/article/view/130/217
https://www.scielo.br/pdf/cp/v47n166/1980-5314-cp-47-166-1106.pdf
https://www.scielo.br/pdf/cp/v47n166/1980-5314-cp-47-166-1106.pdf
https://www.scielo.br/pdf/cp/v46n160/1980-5314-cp-46-160-00286.pdf
https://www.scielo.br/pdf/cp/v46n160/1980-5314-cp-46-160-00286.pdf
file:///C:/Users/patri/Downloads/293-488-1-PB.pdf
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13. Seminário de Formação Docente para o Ensino Superior 

 
Ementa: 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 pedagógicas, bem como, suas 

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

Pesquisa abordagens contemporâneas que fundamentam as práticas científicas 

e investigativas na área da educação superior. 

 

Bibliografia:  
13.1 AGUIAR. M. C. C.  Um olhar sobre desafios da gestão didático-
pedagógica no Ensino Superior. Pro.posições. Campinas, v. 27, n. 3, p. 221-
236, set/dez. 2016. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/pp/v27n3/1980-
6248-pp-27-03-00221.pdf 
 
13.2 ALMEIDA, M. I.  Formação de professor do ensino superior. São 
Paulo: Cortez, 2012. 
 
13.3 ARAÚJO, U. F.; SASTRE, G. (Orgs.) Aprendizagem baseada em 
Problemas no Ensino Superior. São Paulo: Summus, 2009. 
 
13.4 IMBERNÓM, F. Inovar o ensino e a aprendizagem na universidade. 
São Paulo, Cortez, 2012. 
 
13.5 KELLER-FRANCO, E.  MASETTO, M. T.  Currículo por projetos no ensino 
superior: desdobramentos para a inovação e qualidade na docência. Revista 
Triângulo. Uberaba, v. 5, n. 2, p. 03-21, jul./dez. 2012. Disponível em: 
http://seer.uftm.edu.br/revistaeletronica/index.php/revistatriangulo/article/view/3
77 
 
13.6 MASETTO, M. T. Trilhas abertas na Universidade: inovação curricular, 
práticas pedagógicas e formação de professores. São Paulo: Summus, 2018. 
 
13.7 MOROSINI, M. C.; FERNANDES, C. M. B.; LEITE, D. et al.  A qualidade 
da educação superior e o complexo exercício de propor indicadores. Revista 
Brasileira de Educação v. 21, n. 64, p. 13-36, jan.- mar. 2016. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/rbedu/v21n64/1413-2478-rbedu-21-64-0013.pdf. 
 
13.8 SILVA, G. O. L.; LOPES, B. J. S. Estratégias de Ensino: a serviço de 
aulas criativas e inovadoras. Engenheiro Coelho (SP): UNASPRESS, 2013. 
 
13.9 VEIGA, I. P.A. Técnicas de Ensino: novos tempos, novas configurações. 
3. ed. Campinas (SP): Papirus, 2014. 
 
13.10 ZABALZA, M. A. O ensino Universitário, seu cenário e seus 
protagonistas. Porto Alegre: Artmed editora, 2004. 

https://www.scielo.br/pdf/pp/v27n3/1980-6248-pp-27-03-00221.pdf
https://www.scielo.br/pdf/pp/v27n3/1980-6248-pp-27-03-00221.pdf
http://seer.uftm.edu.br/revistaeletronica/index.php/revistatriangulo/article/view/377
http://seer.uftm.edu.br/revistaeletronica/index.php/revistatriangulo/article/view/377
https://www.scielo.br/pdf/rbedu/v21n64/1413-2478-rbedu-21-64-0013.pdf
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14. Seminário em Gestão Educacional 

Ementa: 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. 

Bibliografia Básica:   

14.1 BALL, S. J. MAINARDES, J. (Orgs.) Políticas educacionais: questões e 
dilemas. São Paulo: Cortez, 2011. 
 
14.2 CARVALHO, C. P.; OLIVEIRA, A. C. P.; CANEDO, M. L.  Gestão escolar 
e qualidade da educação: caminhos e horizontes de pesquisa. Curitiba: CRV, 
2018. 
 

14.3 HASHIZUME, C. M.; CAMPOS, E. F. E.; TAVARES, S. M. N. Pesquisas 
em gestão educacional: Perspectivas Democráticas. São Paulo: Editora 
Metodista, 2020. 

14.4 LÜCK, H. Dimensões de gestão escolar e suas competências. 
Curitiba: Positivo, 2009. 
 
14.5 LÜCK. H. Concepções e processos democráticos de gestão 
educacional. 9. ed. Petrópolis (RJ): Vozes, 2013. (Série Cadernos de Gestão). 
 

14.6 MARANGONI, R. A. Gestores escolares: representações e práticas. 
Curitiba: Appris, 2020. 

14.7 OLIVEIRA, A. S. Ser-Gestor-escolar. Experiência, Escuta e Diálogo. 
Curitiba: Appris, 2020. 
 
14.8 OLIVEIRA, M. A. M. (Org.). Gestão educacional: novos olhares, novas 
abordagens. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 
 
14.9 SANTOS, C. R. A gestão educacional e escolar para a modernidade. 
São Paulo: Cengage Learning, 2020.  
 
14.10 PARO, V. H. Gestão escolar, democracia e qualidade do ensino. 17. 
Ed. São Paulo: Editora Intermeios, 2018. 
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15. Comunicação Intercultural e Educação 

Ementa: 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. Influência da cultura na 

formação acadêmica. 

 
Bibliografia:  
  

15.1 BAUMGARTNER, E. et al. Passaporte para a missão. 2. ed. Tatuí (SP): 
CPB, 2011. Disponível em: 
https://www.terceiroanjo.com/file/livros/5/Livro_Passaporte_para_a_missao201
3.pdf 
 
15.2 GHEMAWAT, P. Redefinindo estratégia global: cruzando fronteiras em 
um mundo de diferenças que ainda importam. São Paulo: Bookman, 2007. 

15.3 KELM, O. R.; VICTOR, D. A. The seven keys to communicating in 
Brazil: an intercultural approach. Washington, D.C.: Georgetown University 
Press, 2016. 

15.4 MARTIN, J. N.; NAKAYAMA, T. K. Intercultural communication in 
contexts. New York: McGraw Hill Education, 2021. 

15.5 ORASCH-HORN, B. Competência intercultural em empresas 
multiculturais: um estudo de caso. São Paulo: Saarbrücken/Novas Edições 
Acadêmicas, 2020. 

15.6 SAMPAIO, I. Comunicação, cultura e cidadania. Campinas: Pontes, 
2012. 

15.7 SANTIAGO, M. C. Educação intercultural. Petrópolis: Vozes, 2013. 

SAMPAIO, I. Comunicação, cultura e cidadania. Campinas: Pontes, 2012. 

15.8 SARMENTO, C.; MOREIRA, C. Semióticas da comunicação 
intercultural: da teoria às práticas. Porto (Portugal): edições Afrontamento, 
2015. 

15.9 TROMPENAARS, F.; HAMPDEN-TURNER, C. Riding the waves of 
culture: understanding diversity in global business. 4. ed. New York: 
McGraw Hill, 2021. 

15.10 VIEIRA, R. et al. Pedagogias de mediação intercultural e intervenção 
social. Porto (Portugal): edições: Afrontamento, 2016. 

 

 

https://www.terceiroanjo.com/file/livros/5/Livro_Passaporte_para_a_missao2013.pdf
https://www.terceiroanjo.com/file/livros/5/Livro_Passaporte_para_a_missao2013.pdf


35 
 

IX. GRUPOS DE PESQUISA VINCULADOS AO MPE 
 

Descrição dos atuais grupos de pesquisa vinculados ao MPE, certificados 

no diretório de grupos de pesquisa do CNPq e contam com pesquisadores 

internos e externos ao MPE e estudantes: 

1. Grupo de Pesquisa Formação de Educadores – FORME.  

Docente responsável: Profa. Dra. Elize Keller Franco 

Link: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1460569757233369 

2. Grupo de Pesquisa Aprendizagem, Práticas Docentes e de Gestão 

Escolar – GPADE.  

Docentes Responsáveis: Profa. Dra. Gildene do Ouro Lopes Silva e Profa. Dra. 

Betania Jacob Stange Lopes 

Link: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3236379403225032. 

3. Grupo de Pesquisa Educação e Tecnologia – EDeTEC 

Docentes responsáveis: Profa. Dra. Helena Brandão Viana; Profa. Dra. Dayse 

Cristine Dantas Brito Neri de Souza e Prof. Dr. Francislê Neri de Souza 

Link: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9912919980334939 

4. Grupo de Pesquisa Gestão e Inovação na Educação – GIEd 

Docente responsável: Profa. Dra. Luciane Weber Baia Hees 

Link: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0843757554076766. 

5.Grupo de Pesquisa em Educação e Diversidade Étnica – GPEDE 

Docente responsável: Profa. Dra. Germana Ponce de Leon Ramirez 

Link: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1048174156887468 

6.Grupo de Estudos sobre Filosofia e História da Educação – AGOGE 

Docente responsável: Prof. Dr. Milton Luiz Torres 

Link: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6933525019647431 

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3236379403225032
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9912919980334939
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1048174156887468
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6933525019647431
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7.Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Profissão e Formação Docente – 

GEPROF 

Docente responsável: Profa. Dra. Patrícia Cristina Albieri de Almeida 

Link: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7661882059793065 

X. A INFRAESTRUTURA PARA ATENDER ADEQUADAMENTE OS 

OBJETIVOS DO MPE 

O curso é oferecido no campus de Engenheiro Coelho, com área de 433,5 

alqueires, cuja infraestrutura é capaz de atender às demandas da proposta do 

MPE, tanto no que diz respeito à infraestrutura administrativa, quanto ao ensino 

e à pesquisa. Em relação à infraestrutura administrativa, o campus possui 

amplas salas para coordenação, secretarias, professores e laboratórios de 

informática, bem como recursos humanos para atendimento adequado aos 

discentes e à organização administrativa do programa.  

O campus conta com amplo acesso à internet, excelente serviço de apoio em 

mídias e laboratórios que abrigam todos os recursos necessários para o 

desenvolvimento de pesquisa na área. Todas as salas de aulas dispõem de 

projetores multimídia, caixas de som e microfones. A IES dispõe de 

estacionamentos gratuitos que oferecem acessibilidade.  

A IES conta também com espaços multiusuários, como, por exemplo: 

complexo esportivo, com uma academia, duas piscinas e seis quadras 

poliesportivas; duas cantinas, um restaurante, um centro de convivência, quatro 

auditórios equipados com projetor, ar-condicionado e equipamento de som.  

O campus tem quatro auditórios, sendo um com 160 lugares, dois com 233 

lugares e um com capacidade para 800 pessoas. 

A estrutura das salas exclusivas para professores está equipada com 

computadores, internet sem fio, ar-condicionado, telefone, boa iluminação e 

ventilação. Outros recursos para as atividades de pesquisa, além daqueles já 

descritos, estão à disposição dos pesquisadores: 

▪ Sala de videoconferência, com capacidade para 50 pessoas; 

▪ Estrutura para gravação na Rádio UNASP FM 91,3MHz; 

▪ Equipamentos para gravação e edição de vídeo com apoio técnico; 
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▪ Salas disponíveis para grupos de pesquisa, equipadas com ar-

condicionado, computadores, internet, projetores multimídia, caixas de 

som e microfones; 

▪ Total de 209 computadores com softwares da plataforma Microsoft 

Office e Adobe Acrobat Reader, distribuídos no espaço de seis 

laboratórios equipados com projetores, ar-condicionado para acesso 

dos docentes e discentes, mediante senha pessoal, termo de 

utilização dos equipamentos e normas de uso.  

A IES conta com um espaço natural chamado “Fazendinha”, que foi planejado 

para favorecer as aprendizagens em meio à natureza, uma vez que possibilita 

que os alunos entrem em contato com a natureza animal, vegetal e mineral. As 

atividades que ocorrem nesse espaço servem de laboratório para pesquisa, 

principalmente a experimental, visando a uma educação integral do ser humano. 

Esse ambiente também é utilizado pela Educação Básica e pelo curso de 

Pedagogia.  

São também recursos disponíveis aos docentes e discentes do MPE do 

UNASP a rede wifi em todo o campus, o acesso a plataforma Zoom, o sítio 

eletrônico para pesquisa em bancos de dados e o portal de periódicos, cujos 

endereços eletrônicos são os seguintes: 

▪ Acervo da Biblioteca: http://sites.unasp-ec.edu.br/biblioteca/ 

▪ PROQUEST eBook: https://www.unasp.br/ec/sites/proquest/ 

▪ Portal de Periódicos CAPES: http://www.periodicos.capes.gov.br/ 

▪ Minha Biblioteca eBook: http://sites.unasp-ec.edu.br/biblioteca/ 

▪ PEARSON Biblioteca Virtual: http://sites.unasp-ec.edu.br/biblioteca/ 

▪ UNASPRESS ebooks: https://digital.unaspress.com.br/ 

▪ Portal da Biblioteca: https://www.unasp.br/ec/biblioteca-dr-enoch-de-

oliveira/ 

▪ Repositório de teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso: 

http://sites.unasp-ec.edu.br/repositorio/index.html  

▪ O pacote Office 360 da Microsoft. 

http://sites.unasp-ec.edu.br/repositorio/index.html
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▪ Suíte Google for Education UNASP: https://edu.google.com/intl/pt-

BR/products/gsuite-for-education/  

▪ Plataforma LMS Canvas: https://unasp.instructure.com/login/canvas  

▪ Pacote do software de análise estatística - SPSS® Statistics, com licença 

de rede, além dos softwares já instalados nos computadores citados 

anteriormente. 

▪ Pacote de software online IARS® (www.ia-rs.com) para gestão de projeto 

de pesquisa. 

▪ Pacote de software webQDA® (www.webqda.net) para análise qualitativa 

de dados. 

A biblioteca universitária do UNASP, cujo acervo está distribuído nos três 

campi presenciais (EC, HT e SP) e cujo acesso também é facultado aos alunos 

da modalidade EAD, funciona: domingo, das 8h às 17h; segunda a quinta-feira, 

das 8h às 22h30; sexta-feira, das 8h às 16h. Todas as unidades estão integradas 

em base única, utilizando o sistema Sophia. 

O sistema Sophia permite acesso a serviços de renovações e reservas de 

empréstimos online. Estudantes e professores têm ao seu dispor as bibliotecas 

digitais já citadas. Em todos os ambientes da biblioteca universitária, é 

disponibilizada rede wi-fi. 

 Além do acesso a bases de dados, o acervo da biblioteca universitária 

tricampi é amplo e conta com a seguinte composição: 

▪ Campus Engenheiro Coelho, 60.863 títulos, 111.044 volumes e 4.440 

periódicos; 

▪ Campus Hortolândia, 44.236 títulos, 58.174 volumes e 555 periódicos; 

▪ Campus São Paulo, 68.062 títulos, 63.264 volumes e 1.433 periódicos. 

Do ponto de vista específico da área de educação, no que diz respeito ao 

acervo dentro desse tema, a biblioteca universitária do Unasp conta com 12.546 

títulos, 22.992 volumes e 404 periódicos. A unidade da biblioteca universitária do 

Unasp, que abriga o MPE, está localizada no campus de Engenheiro Coelho 

(EC) em um prédio de construção moderna, com 4.000 m2; destes, 1.500 m2 

são reservados exclusivamente ao acervo, e 1.000 m2, onde se localizam salas 

https://edu.google.com/intl/pt-BR/products/gsuite-for-education/
https://edu.google.com/intl/pt-BR/products/gsuite-for-education/
https://unasp.instructure.com/login/canvas
http://www.ia-rs.com/
http://www.webqda.net/
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de leitura e salas de estudo, para pesquisas individuais ou em grupos, num total 

de 247 assentos. 

 Entre os recursos oferecidos pela biblioteca, destacam-se as salas de 

pesquisa digital ou ilhas com computadores para pesquisa e digitação de 

trabalhos, terminais de consulta ao acervo e às bases de dados, e serviços 

reprográficos. 

A biblioteca universitária conta com uma equipe composta por cinco 

bibliotecários e quinze assistentes. Na unidade EC, dois bibliotecários realizam 

a gestão local e processos técnicos, e os assistentes atuam no atendimento 

direto ao público e em atividades administrativas.  

Como parte do Programa de Capacitação de Usuários, a biblioteca 

universitária realiza treinamentos e atividades que visam tornar seus usuários 

independentes no uso dos recursos e serviços que oferece. Destacam-se: 

Semana de Imersão de Alunos Ingressantes, Semana de Incentivo à Leitura e 

Preservação do Livro, Treinamentos para Uso das Bases de Dados e Bibliotecas 

Digitais, Levantamento Bibliográficos Temáticos, confecção de fichas 

catalográficas e aplicação das normas da ABNT. 

Destaca-se o interesse permanente da instituição mantenedora do MPE em 

investimentos na infraestrutura para obter condições estruturais adequadas para 

o alcance dos objetivos do curso. Em 2020, considerando os impactos da 

pandemia, o MPE contou com o acesso à plataforma Zoom e a plataforma LMS 

Canvas, além de uma equipe de monitores técnicos da área de tecnologia da 

informação para apoiar os discentes e docentes quanto ao manejo dessas 

ferramentas. Isso facilitou, com qualidade, a continuidade das atividades 

acadêmicas de ensino e pesquisa bem como a interação com os parceiros. 

 

XI. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

Acrescenta-se que outros documentos foram desenvolvidos para 

contemplar as políticas e as ações de planejamento e autoavaliação do 

Programa.  
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Para a gestão do desenvolvimento do Programa o planejamento e 

acompanhamento das ações são previstas no seu Planejamento estratégico 

alinhado ao planejamento Institucional (PDI do UNASP). 

Quanto aos processos, procedimentos, resultados da autoavaliação do 

Programa são propostos no  Programa de Autoavaliação do Mestrado Profissional 

em Educação (PAMPE). 

As principais políticas que acompanham as metas do Programa são: políticas de 

acompanhamento dos egressos; políticas de autoavaliação do docente para o 

acompanhamento, credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de 

docentes;  políticas de acompanhamento da produção intelectual dos  discentes; 

políticas de apoio a pesquisa. 

 

 

 

 

 

 


