
Período Código Nome da Disciplina Tipo CH Créditos Ementa

1º EAD08121 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA Obrigatória 60h 4T

Análise das tendências atuais da educação a distância 

contextualizando-as. Aspectos históricos da Educação a Distância 

(EAD) no Brasil. A operacionalização da EAD. recursos humanos, 

tecnológicos e didáticos.

1º EAD08105 EDUCAÇÃO ESPECIAL Obrigatória 60h 4T

Educação Especial: histórico, definição e objetivos. Conceituação, 

Leis e Políticas Públicas. Classificação e alternativas de 

atendimento. Prevenção e estimulação. Família e escola no 

processo de inclusão. Profissionalização, mercado de trabalho e 

lazer das Pessoas Portadoras de Necessidades Educativas 

Especiais - PPNE.

1º EAD08101 FILOSOFIA E EDUCAÇÃO Obrigatória 60h 4T

Filosofia e Educação. Os temas clássicos e contemporâneos do 

conhecimento filosófico e suas relações com o campo da 

educação.

1º EAD08102 INFORMÁTICA INSTRUMENTAL Obrigatória 60h 4T

Ambientar o corpo discente com a utilização de computadores em 

rede. Conceitos e aplicações básicos de sistemas de computação. 

Hardware e Software.

1º EAD08103 PORTUGUÊS INSTRUMENTAL Obrigatória 60h 4T

A língua portuguesa como fonte do processo de comunicação na 

vida acadêmica, oferecendo conceitos que envolvam o processo 

comunicativo, elementos de comunicação, funções da linguagem 

na elaboração de textos e compreensão dos mesmos dentre 

outros aspectos.

1º EAD08107 PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO Obrigatória 60h 4T

Psicologia e Educação. Os temas clássicos e contemporâneos do 

conhecimento psicológico e suas relações com o campo da 

educação.

2º EAD08104 DIDÁTICA Obrigatória 60h 4T

Educação, pedagogia e didática. Didática e tendências 

pedagógicas. Formação, memória e experiência a serviço da 

construção da identidade do professor. O cotidiano escolar e os 

desafios da prática docente. Novas exigências do trabalho escolar. 

Organização, implementação e acompanhamento do processo 

ensino- aprendizagem.

2º EAD08123 EDUCAÇÃO E TRABALHO Obrigatória 60h 4T

O sistema capitalista. O surgimento das fábricas. As relações 

sociais de produção, suas transformações. A sociedade pós-

capitalista. A importância do conhecimento na sociedade 

globalizada. A educação e as novas formas de aprendizagem. A 

empresa e a escola. A educação continuada e o mundo do 

trabalho.

2º EAD08111 EDUCAÇÃO INFANTIL 1 Obrigatória 60h 4T

História e Política da educação infantil no Brasil: origem e 

papel(éis) da creche e da pré-escola. Criança e cultura: 

concepções de infância e de sociedade. Concepções de educação 

infantil, pressupostos teóricos-epistemológicos e implicações 

metodológicas. Linguagens, alfabetização, leitura e escrita no 

cotidiano da creche e pré-escola. Pressupostos, impasses e 

perspectivas dos profissionais da educação infantil. (Políticas 

públicas para a infância. Legislação e Educação Infantil.)

2º EAD08122 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO Obrigatória 60h 4T

A escola e a Antigüidade. A escola na Idade Média. A 

fundamentação das Universidades no período medieval. A 

instituição escolar na Idade Moderna. O aparecimento das Escolas 

Normais nos séculos XVIII e XIX. A instituição escolar na Idade 

Contemporânea. A instituição escolar no Brasil nos séculos XIX e 

XX.
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2º EAD08115
POLÍTICAS PÚBLICAS EM 

EDUCAÇÃO
Obrigatória 60h 4T

Sociedade, Estado e Educação. A política educacional no contexto 

das políticas públicas. Perspectivas e tendências contemporâneas 

das políticas educacionais expressas nas reformas educacionais, 

na legislação de ensino e nos projetos educacionais. Políticas 

públicas de educação com ênfase na educação básica.

2º EAD08113
SEMINÁRIO DE PRÁTICAS 

EDUCATIVAS 1
Obrigatória 15h 1T

Organização de atividade complementar no pólo de apoio 

presencial ou no campus da universidade com temática livre.

2º EAD08114 SOCIOLOGIA E EDUCAÇÃO Obrigatória 60h 4T

Sociologia e Educação. Os temas clássicos e contemporâneos do 

conhecimento sociológico e suas relações com o campo da 

educação.

3º EAD08124 ARTES VISUAIS E EDUCAÇÃO Obrigatória 30h 2T
Artes visuais no processo educativo, cultural e social na 

contemporaneidade, dimensionando a ação do aluno-docente.

3º EAD08119 EDUCAÇÃO INFANTIL 2 Obrigatória 60h 4T

Estuda as teorias e as  práticas pedagógicas da educação infantil. 

A organização do trabalho pedagógico na educação infantil 

Analisa a formação docente e as condições de produção das 

culturas infantis. Analisar criticamente currículos e planejamento 

na educação infantil e as tendências pedagógicas que os 

sustentam. Planejamento, organização e aplicabilidade de temas 

emergentes na educação infantil e projetos de trabalho.

3º EAD08126 GESTÃO 1 Obrigatória 60h 4T

Conceitos, funções e princípios básicos. A função administrativa 

da unidade escolar e do gestor: contextualização teórica e 

tendências atuais. A dimensão pedagógica do cotidiano da escola 

e o papel do gestor escolar. Levantamento e análise da realidade 

escolar: o projeto político pedagógico, o regimento escolar, o 

plano de direção, planejamento participativo e órgãos colegiados 

da escola.

3º EAD08125 INFORMÁTICA EM EDUCAÇÃO Obrigatória 60h 4T

Evolução histórica informática na educação. As diferentes teorias 

educacionais e suas implicações no uso do computador no ensino. 

O laboratório de informática na escola: recursos humanos, 

tecnológicos e didáticos. As diversas formas de uso dos recursos 

computacionais no processo ensino-aprendizagem. Avaliação 

crítica do processo de globalização e o papel do computador e da 

Internet. Softwares educacionais: análise e avaliação.

3º EAD08109
LÍNGUA PORTUGUESA NA 

EDUCAÇÃO 1
Obrigatória 60h 4T

Pensamento e língua na escola: relações e conflitos – ideologia, 

identidade cultural e construção da cidadania; conhecimento da 

língua: o modelo tradicional e sua desconstrução.

3º EAD08108 MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO 1 Obrigatória 60h 4T

A Educação Matemática hoje: a construção do conhecimento 

matemático nas séries iniciais e na educação infantil. As 

linguagens no tratamento do fato matemático. A construção do 

conceito de número e suas aplicações na vida cotidiana. As 

operações matemáticas e a possibilidade de desenvolver 

competências indispensáveis à vida moderna. Caminhos para 

fazer matemática: a resolução de problemas, a história da 

matemática, as novas tecnologias, a exploração do lúdico.

3º EAD08120
SEMINÁRIO DE PRÁTICAS 

EDUCATIVAS 2
Obrigatória 15h 1T

Organização de atividade complementar no pólo de apoio 

presencial ou no campus da universidade com temática livre.

4º EAD08128
EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS
Obrigatória 60h 4T

Aspectos históricos da Educação de Jovens e Adultos – EJA. O 

contexto atual e as características das relações entre trabalho e 

educação no mundo atual. A nova importância da EJA; novas 

tarefas da EJA na América Latina e no Brasil; análise quantitativa: 

os números da EJA no Brasil; a questão do analfabetismo no 

Brasil. Propostas e projetos no Brasil: políticas federais, estaduais 

e municipais; a atuação das ONGs e dos empresários. Perspectivas 

e alternativas.
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4º EAD08131
ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO 1
Obrigatória 60h 4T

A prática pedagógica do professor e do pedagogo na educação 

infantil.

4º EAD08130 GESTÃO 2 Obrigatória 60h 4T

Análise dos modelos de gestão democrática na organização e 

funcionamento da escola com destaque ao trabalho dos 

supervisores de ensino, orientadores educacionais, 

coordenadores pedagógicos, professores e demais profissionais 

envolvidos na gestão educacional.

4º EAD08116
LÍNGUA PORTUGUESA NA 

EDUCAÇÃO 2
Obrigatória 60h 4T

Linguagem, texto e suas manifestações; processos de construção 

do texto na escola: aspectos socioculturais e identidade.

4º EAD08117 MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO 2 Obrigatória 60h 4T

A evolução histórica da matemática e as sucessivas ampliações do 

conceito de número: dos números naturais aos números 

racionais. A construção dos conceitos geométricos e o 

desenvolvimento do raciocínio lógico para descrição e 

representação do mundo. Grandezas e medidas como tema 

integrador dos conhecimentos matemáticos. Discussão e 

avaliação dos processos de ensino e aprendizagem em 

matemática, de materiais didáticos, inclusive, dos livros didáticos 

e paradidáticos e demais materiais, inclusive os softwares e os 

sites educativos.

4º EAD08127 MÚSICA E EDUCAÇÃO Obrigatória 30h 2T
Compreensão dos comportamentos sócio - culturais manifestados 

no saber e fazer musical, e a sua aplicação na prática docente.

4º EAD08132
SEMINÁRIO DE PRÁTICAS 

EDUCATIVAS 3
Obrigatória 15h 1T

Organização de atividade complementar no pólo de apoio 

presencial ou no campus da universidade com temática livre.

4º EAD08129 TEATRO E EDUCAÇÃO Obrigatória 30h 2T

Conhecimento dos elementos constitutivos do jogo dramático e 

do jogo teatral, suas ações e formas de inserção no processo 

educativo, cultural e social.

5º EAD08106 ALFABETIZAÇÃO 1 Obrigatória 60h 4T

Processo de leitura: ler ou decodificar? O sentido da alfabetização 

e a criação da cultura letrada. Diferentes concepções de 

alfabetização: do mecanicismo às práticas contemporâneas. 

Alfabetização como processo de inclusão cultural e 

responsabilidade de todos.

5º EAD08135
CIÊNCIAS NATURAIS NA 

EDUCAÇÃO 1
Obrigatória 60h 4T

Ecologia e Ecossistema: perspectivas críticas. Ecossistema e Ação 

antrópica: relações homem-natureza. Homem, Ciência e Natureza: 

os impactos das tecnologias e possíveis alternativas. As ciências 

da natureza na formação do cidadão – a biologia, a física e a 

química – formulados a partir das questões do cotidiano. 

Metodologia do Ensino de Ciências: conteúdo e forma.

5º EAD08133 CURRÍCULO Obrigatória 60h 4T
Conceitos básicos em currículo: currículo formal, currículo vivido e 

currículo oculto. Poder, ideologia, cultura e currículo.

5º EAD08137
ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO 2
Obrigatória 60h 4T

A prática pedagógica do professor e do pedagogo na educação de 

jovens e adultos.

5º EAD08134 GEOGRAFIA NA EDUCAÇÃO 1 Obrigatória 60h 4T

O conhecimento geográfico e sua importância social. A inserção 

do Brasil no mundo globalizado. O espaço brasileiro: a articulação 

Homem, Natureza, Produção.

5º EAD08110 HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO 1 Obrigatória 60h 4T

Reflexão sobre o conhecimento e as diversas formas de expressão 

e apropriação da realidade, enfatizando-se as categorias com as 

quais podemos identificar o conhecimento histórico; Reflexão 

acerca do sentido da História como disciplina escolar e como 

constituinte do processo de conhecimento da realidade através da 

interseção com outras disciplinas; Identificação dos desafios e 

intencionalidades da aplicação do conhecimento histórico no 

espaço de sala de aula, no cotidiano da escola, na relação da 

escola com a comunidade, na discussão da sociedade; Análise dos 

domínios e das interpretações da História: novas perguntas, novos 

sujeitos, novas metodologias.

3



5º EAD08136
LITERATURA NA FORMAÇÃO DO 

LEITOR
Obrigatória 60h 4T

A especificidade do discurso literário e a construção de 

significados. Elementos básicos do poético, do narrativo e do 

dramático. Estratégias da narrativa: fantástica e maravilhosa: o 

conto de fadas e seus desdobramentos. A literatura infantil na 

escola: o desenvolvimento do gosto pela leitura. Estratégias de 

estimulação e de abordagem: a formação do leitor proficiente.

5º EAD08138
SEMINÁRIO DE PRÁTICAS 

EDUCATIVAS 4
Obrigatória 15h 1T

Organização de atividade complementar no pólo de apoio 

presencial ou no campus da universidade com temática livre.

6º EAD08112 ALFABETIZAÇÃO 2 Obrigatória 60h 4T

Ambiente alfabetizador na sociedade e na escola: leitura e escrita, 

fracasso e sucesso. Alfabetização e cotidiano escolar: pluralidades 

e singularidades dos sujeitos e a construção de leitores e 

escritores críticos. Alfabetização e ação pesquisadora.

6º EAD08141
CIÊNCIAS NATURAIS NA 

EDUCAÇÃO 2
Obrigatória 60h 4T

Saúde Ambiental: o corpo humano e as relações saúde X doença. 

Nutrição e qualidade de vida. Anatomia e fisiologia comparada: o 

corpo dos animais e o ambiente num enfoque evolutivo. 

Metodologia científica: as especificidade da construção do 

conhecimento científico e a educação. A indissociabilidade entre 

ensino e pesquisa num projeto de educação: a pesquisa como 

princípio educativo.

6º EAD08143
ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO 3
Obrigatória 60h 4T

A prática pedagógica do professor e do pedagogo nos cursos de 

formação de professores.

6º EAD08140 GEOGRAFIA NA EDUCAÇÃO 2 Obrigatória 60h 4T

A linguagem cartográfica na geografia. O estado do Rio de Janeiro 

e as relações com o seu entorno. A apropriação da Natureza no 

Estado do Rio de Janeiro.

6º EAD08118 HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO 2 Obrigatória 60h 4T

Pensando a cerca do ensino de Historia nas séries iniciais do 

ensino fundamental: controvérsias interpretativas; Programas, 

currículos, livros didáticos: a expressão das concepções sobre 

conhecimento histórico; Relação poder / saber e o desafio de 

desafiar o “absoluto”: a questão do livro didático; Como trabalhar 

a história reafirmando o seu caráter dinâmico, processual, sendo 

flexível para atender às peculiaridades das diferentes escolas, com 

seus professores e alunos, às diferentes comunidades com suas 

identidades rurais ou urbanas.

6º EAD08142 IMAGEM E EDUCAÇÃO Obrigatória 60h 4T

Imagem enquanto materialização criadora do pensamento 

simbólico e do imaginário social (individual ou coletivos); a 

imagem como fenômeno de comunicação psico-social que diz 

respeito às trocas de mensagens entre indivíduos e grupos; a 

problematização do uso da imagem no processo pedagógico, nos 

meios de comunicação e nas novas tecnologias; a criação e a 

recepção da imagem nos seus aspectos estéticos poéticos, 

simbólicos, materiais/técnicos e sensoriais; e pensamento crítico 

sobre a imagem e suas diferentes inserções e aplicações no 

mundo contemporâneo.

6º EAD08139
METODOLOGIA DA PESQUISA EM 

EDUCAÇÃO
Obrigatória 60h 4T

Introdução ao trabalho científico no campo das ciências humanas 

e sociais. Os paradigmas da investigação em educação. O 

desenvolvimento da criatividade e do senso crítico fundamental à 

aquisição de comportamento responsável na aquisição do 

conhecimento científico. O conhecimento de métodos e técnicas 

utilizados na pesquisa educacional. A elaboração de  um projeto 

de pesquisa.

6º EAD08144
SEMINÁRIO DE PRÁTICAS 

EDUCATIVAS 5
Obrigatória 15h 1T

Organização de atividade complementar no pólo de apoio 

presencial ou no campus da universidade com temática livre.
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7º EAD08146 AVALIAÇÃO E EDUCAÇÃO Obrigatória 60h 4T

A avaliação em educação. Diferentes tendências educacionais e as 

posturas de avaliação decorrentes. A relação Medida/Avaliação. 

Instrumentos de medida. As funções e a técnica de construção dos 

testes de rendimento. Análise dos resultados de testes.

7º EAD08145 CORPO E MOVIMENTO Obrigatória 60h 4T

Aspectos históricos antropológicos e culturais do corpo e 

movimento nos processos de crescimento, desenvolvimento e 

aprendizagem; conhecimento das bases psicomotoras; o 

movimento no tempo e espaço; o direito de movimentar-se; 

manifestações e expressões corporais; o movimento como 

recurso de prazer, competição,educação e saúde; corpo, 

movimento e a interdisciplinaridade no projeto pedagógico da 

escola.

7º EAD08149
ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO 4
Obrigatória 60h 4T

A prática pedagógica do professor e do pedagogo no ensino 

fundamental: anos iniciais.

7º EAD08147
PRÁTICAS EDUCATIVAS EM 

CONTEXTOS NÃO ESCOLARES
Obrigatória 60h 4T

Consultoria, capacitação em serviço e treinamento pedagógico 

nas organizações. Gestão do conhecimento. Desenvolvimento de 

projetos pedagógicos para as organizações.

7º EAD08150
SEMINÁRIO DE PRÁTICAS 

EDUCATIVAS 6
Obrigatória 15h 1T

Organização de atividade complementar  no pólo de apoio 

presencial ou no campus da universidade com temática livre.

7º EAD08148

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO 1

– TCC 1

Obrigatória 120h 4T

O trabalho de conclusão de curso : tipos/conceitos. A metodologia 

da pesquisa e o trabalho acadêmico de final de curso de 

graduação. O projeto e o relatório de pesquisa.

8º EAD08152
DINÂMICA E ORGANIZAÇÃO 

ESCOLAR
Obrigatória 60h 4T

Noção de sistema. Estrutura e sistema. Organização da Educação 

Nacional: do período jesuítico ao contexto atual. Educação na 

Constituição Federal de 1988. Lei 9394/96. Educação: direitos e 

deveres; finalidades e objetivos. Responsabilidade dos entes 

federados para com a Educação. Responsabilidades dos 

estabelecimentos de ensino, dos docentes e da comunidade para 

com a Educação. O Plano Nacional da Educação. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais.

8º EAD08154
ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO 5
Obrigatória 60h 4T

A prática pedagógica do pedagogo em ambientes não escolares e 

situações institucionais.

8º EAD08153 LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS Obrigatória 60h 4T

Esta disciplina objetiva desenvolver as habilidades necessárias 

para a aquisição da LIBRAS- a língua da modalidade visual e 

gestual da Comunidade Surda. Abrange os conteúdos gerais para 

comunicação visual, baseada em regras gramaticais da Língua de 

Sinais e da Cultura Surda.

8º EAD08155
SEMINÁRIO DE PRÁTICAS 

EDUCATIVAS 7
Obrigatória 15h 1T

Organização de atividade complementar no pólo de apoio 

presencial ou no campus da universidade com temática livre.

8º EAD08151

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO 2

– TCC 2

Obrigatória 120h 4T

O Trabalho de conclusão de curso: revisão de literatura; 

metodologia; apresentação dos resultados; conclusões e 

recomendações; referências bibliográficas; normas da ABNT; 

conclusão do trabalho e apresentação oral.

Xº EAD08158 ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE Optativa 60h 4T

Concepções atuais sobre a adolescência. Caracterização da 

puberdade e da adolescência no mundo contemporâneo. O 

adolescente frente às questões da sexualidade. Meios midiáticos e 

o cotidiano do adolescente. A escolha profissional e seus conflitos. 

Situações de risco: delinqüência, prostituição e drogadição. 

Prática disciplinar, ato educativo e transgressão na adolescência.

Xº EAD08161
ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA E 

EDUCAÇÃO
Optativa 60h 4T

Antropologia Filosófica, seus objetivos, características e 

contextualização como disciplina na história do pensamento. 

Visões acerca do homem em diversos autores, analisando, 

inclusive, a questão da “natureza humana”. O problema 

antropológico em educação. Contribuições possíveis da 

Antropologia Filosófica na construção de imagens e modelos de 

homem no contexto educacional.
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Xº EAD08171 AVALIAÇÃO DO LIVRO DIDÁTICO Optativa 60h 4T

Estudar os paradigmas, a historicidade e as perspectivas que 

fundamentam os processos de análise do livro didático no ensino 

fundamental.

Xº EAD08162
EDUCAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA 

NATUREZA
Optativa 60h 4T

Diálogo entre as ciências naturais e sociais. Histórico da relação 

ser humano- natureza e do paradigma científico-tecnológico. 

Concepções de gestão ambiental, educação ambiental e 

desenvolvimento sustentado. Problemática sócio-ambiental e 

implicações sobre a vida no planeta e no ser humano. Formulação 

de projetos e propostas interativas. Legislação e Direito 

Ambiental. Biopirataria e propriedade intelectual. Economia, 

consumo e estilo de vida. Educação Ambiental nas escolas e 

demais instituições e movimentos sociais. Cidadania e consciência 

ecológica.

Xº EAD08160 EDUCAÇÃO E SAÚDE Optativa 60h 4T

Histórico da saúde no Brasil. Concepções de educação em saúde. 

Crescimento e desenvolvimento do sujeito escolar. Relação entre 

fracasso escolar e saúde. Enfermidades advindas do exercício da 

docência. Escola promotora de saúde.

Xº EAD08159 EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE Optativa 60h 4T

Raça, etnia, sexualidade, gênero, ensino religioso e grupos 

religiosos, classe social, corporeidade e portadores de 

necessidades especiais em contexto escolar.

Xº EAD08157 EPISTEMOLOGIA Optativa 60h 4T

O problema do conhecimento. As questões fundamentais do 

conhecimento científico: diferentes abordagens de seus 

problemas teóricos e metodológicos. O desenvolvimento histórico-

filosófico do conhecimento científico.

Xº EAD08174
ESTATÍSTICA APLICADA À 

EDUCAÇÃO
Optativa 60h 4T

Conceito de estatística. Coleta, organização e análise de dados 

quantitativos e qualitativos. Leitura, interpretação e construção de 

gráficos e tabelas do campo  da pesquisa em Educação. Uso e 

interpretação de medidas de resumo, dispersão e relação.

Xº EAD08164

MOVIMENTOS INSTITUINTES E 

EDUCAÇÃO: MEMÓRIA E 

NARRATIVAS

DE PROFESSORES

Optativa 60h 4T

Movimentos Instituintes e Educação. A dialógica 

Instituído/Instituinte. Memória e formação de professores. A 

narrativa como instrumento de pesquisa. A  história de vida no 

contexto da formação do professor. Narrativas de professores.

Xº EAD03025
MOVIMENTOS SOCIAIS E 

EDUCAÇÃO
Optativa 60h 4T

Papel do educador nos movimentos sociais. Democracia, 

participação e cidadania: aspectos atuais. Evolução do conceito de 

Educação Popular. Movimentos políticos e sociais urbanos e 

rurais. Organizações sociais: associações, cooperativas, 

sindicatos,, partidos políticos. Minorias sociais: lutas e avanços. 

Movimentos de educação popular e as questões de gênero, 

religiosas, étnico-raciais, de classe e geracionais. Relato de 

experiências de educação

popular.

Xº EAD08169
PAULO FREIRE: PENSAMENTO E 

OBRA
Optativa 60h 4T

O situar da teoria crítico pedagógica de Paulo Freire: a crise da 

atualidade brasileira; análise do método de educação de adultos 

sob o ponto de vista da hegemonia ideológico-política da classe 

dominante: a alfabetização para a libertação; a alfabetização e a 

consciência crítica e política; a ação cultural problematizada; a 

prática dialógica.

Xº EAD08168 PROCESSOS DE MUSICALIZAÇÃO Optativa 60h 4T

Definições de música e competências do músico; seleção e 

organização de saberes. Os múltiplos espaços de ensino e 

aprendizagem musical no Brasil. Paradigmas e tendências de 

orientação de currículo na educação básica (infantil, ensino 

fundamental e médio) e o ensino da música: retrospectiva 

histórica e visão prospectiva. Cultura e Educação: os materiais da 

cultura e as práticas musicais na educação. O lugar da criação no 

processo educacional. Leitura e escrita musical, experiência vocal 

e instrumental, criação e apreciação musical nos diferentes 

projetos pedagógico-musicais. Metodologias formais e não- 

formais do ensino da música

6



Xº EAD08163
PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA À 

EDUCAÇÃO
Optativa 60h 4T

Psicologia Social e Educação. Conceitos de socialização – alguns 

enfoques teóricos: funcionalismo, neomarxismo, nova sociologia. 

Instituições sociais e educação: família, escola, mídia. Identidade, 

processo grupal e ideologia.

Xº EAD08156 PSICOPEDAGOGIA Optativa 60h 4T

Fundamentos da Psicopedagogia. A formação do psicopedagogo 

no Brasil: uma especialização. A configuração clínica da prática 

psicopedagógica. A prática científica e a emergência da 

psicopedagogia como ciência.

Xº EAD08165 TEATRO, EDUCAÇÃO E SAÚDE Optativa 60h 4T

Conhecimentos teóricos e práticos sobre a linguagem teatral e sua 

inserção educativa em espaços destinados a cuidados de saúde. 

Estudos sobre o papel do jogo dramático-teatral como processo 

terapêutico educacional. O desenvolvimento de formas criativas 

por meio do jogo que facilite processos de cura, de eliminação de 

estresse e de aceitação de condições inexoráveis. A função social 

e cultural do teatro. As Classes Hospitalares.

Xº EAD08170

TEMPO AMPLIADO E EDUCAÇÃO 

INTEGRAL NO ENSINO 

FUNDAMENTAL

Optativa 60h 4T

Concepções teórico-metodológicas de educação integral na 

história da educação. Tempo na escola. Tempo ampliado e tempo 

integral. Educação brasileira e as funções da escola. Políticas 

públicas de ampliação do tempo escolar e de educação integral no 

Brasil. Terceiro setor, tempos e espaços educativos: o  papel da 

escola.

Xº EAD08167

TENDÊNCIAS  

CONTEMPORÂNEAS DO ENSINO 

DE ARTES

Optativa 60h 4T

Análise das principais tendências e práticas que fundamentam o 

ensino de Artes na educação básica. A relação arte, cultura e 

sociedade e o diálogo com o campo da educação formal e as 

ações culturais.

Xº EAD08166
TENDÊNCIAS DA PESQUISA EM 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Optativa 60h 4T

Etnomatemática e Etnomatemática na sala de aula; Psicologia 

aplicada ao ensino de Matemática, Contribuições de Piaget e 

Vygotsky, A Teoria dos Campos Conceituais; História da 

Matemática, História da Educação Matemática, História dos 

conceitos matemáticos; Tecnologias aplicadas ao ensino de 

Matemática; Filosofia aplicada ao ensino de Matemática, 

Sociologia aplicada ao ensino de Matemática. Avaliação do 

processo de ensino e aprendizagem de conceitos matemáticos.

Xº EAD03047
TÓPICOS EM EDUCAÇÃO 

ESPECIAL
Optativa 60h 4T

Introdução à discussão sobre a temática da Educação Especial. 

Evolução histórica da Educação Especial e da construção social e 

histórica do conceito de deficiência. Políticas públicas de 

Educação Especial. Os novos paradigmas da Integração/Inclusão. 

Características predominantes do processo ensino- aprendizagem 

de alunos com diferentes necessidades especiais. Análise de 

projetos para a educação deste aluno numa proposta inclusiva. 

Formação/capacitação docente para a Educação Inclusiva.
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