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CURSO/Universidade: Pedagogia/UENF (Retificado) 

SELEÇÃO DE DOCENTES  - UAB 

DISCIPLINAS / FUNÇÕES - PROGRAMAS / ATIVIDADES - PERFIS DOS CANDIDATOS - CADASTRO DE RESERVA 2020/1 
 

 

DISCIPLINA/FUNÇÃO PROGRAMA/ATIVIDADES PERFIL DOS CANDIDATOS 
Coordenador (PA2) Conteudista  (PA3) 

CADASTRO DE 
RESERVA 

CADASTRO DE RESERVA 

01 
Geografia na 
educação 1 

O conhecimento geográfico e sua 
importância social. A inserção do Brasil no 
mundo globalizado. O espaço brasileiro: a 
articulação Homem, Natureza, Produção. 
 

Doutorado em Educação; 
Geografia ou áreas afins; 
  

- Vínculo: Docente Concursado 

do Quadro da Universidade 

Responsável pelo Curso. Cf. 

Exceções no edital. 

CR 

 

02 
Língua Brasileira 
de sinais 

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. 

Mestrado ou Doutorado em 
Letras, Educação, 
Ciências Sociais ou áreas afins; 
  

- Vínculo: Docente Concursado 

do Quadro da Universidade 

Responsável pelo Curso. Cf. 

Exceções no edital. 

CR 

 

03 Artes Visuais 
Artes visuais no processo educativo, 
cultural e social na contemporaneidade, 
dimensionando a ação do aluno-docente. 

Doutorado ou Mestrado em 
Artes, Antropologia Social, 
Educação ou áreas afins; 
  

- Vínculo: Docente Concursado 

do Quadro da Universidade 

Responsável pelo Curso. Cf. 

Exceções no edital. 

CR 

 

04 

 
 
 
 
Didática 

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 

 
 
- Doutorado ou Mestrado 
em Educação, ou áreas 
afins. 
  
- Vínculo: Docente 
Concursado do Quadro da 
Universidade Responsável 

CR 

 



escolar. Organização, implementação e 
acompanhamento do processo 
Ensino-aprendizagem. 

pelo Curso. Cf. Exceções no 
edital. 

05 
Corpo e 
Movimento 

 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. 

Doutorado ou Mestrado em 
Educação, Educação Física ou 
áreas afins; 
 

- Vínculo: Docente Concursado 

do Quadro da Universidade 

Responsável pelo Curso. Cf. 

Exceções no edital. 

CR 

 

06 

Práticas 
Educativas em 
contextos não 
escolares 

Consultoria, capacitação em serviço e 
treinamento pedagógico nas organizações. 
Gestão do conhecimento. Desenvolvimento 
de projetos pedagógicos para as 
organizações 

Doutorado ou Mestrado em 
Educação ou áreas afins; 
 
-  

- Vínculo: Docente Concursado 

do Quadro da Universidade 

Responsável pelo Curso. Cf. 

Exceções no edital. 

CR 

 

07 
Estágio 
Supervisionado 4 

A prática pedagógica do professor e do 
pedagogo no ensino fundamental: anos 
iniciais. 

Doutorado ou Mestrado em 
Educação ou áreas afins; 
 
 

- Vínculo: Docente Concursado 

do Quadro da Universidade 

Responsável pelo Curso. Cf. 

Exceções no edital. 

CR 

 

08 
Dinâmica e 
organização 
escolar 

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. 

Doutorado ou Mestrado em 
Educação ou áreas afins; 
  
 

- Vínculo: Docente Concursado 

do Quadro da Universidade 

Responsável pelo Curso. Cf. 

Exceções no edital. 

CR 

 



09 
Movimentos 
Sociais e 
Educação 

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. 

Doutorado ou Mestrado em 
Educação, Ciências Sociais ou 
áreas afins; 
 
  

- Vínculo: Docente Concursado 

do Quadro da Universidade 

Responsável pelo Curso. Cf. 

Exceções no edital. 

CR 

 

10 
Estágio curricular 
supervisionado 5 

A prática pedagógica do pedagogo em 
ambientes não escolares e situações 
institucionais. 

Doutorado ou Mestrado em 
Educação ou áreas afins; 
  
 
 

- Vínculo: Docente Concursado 

do Quadro da Universidade 

Responsável pelo Curso. Cf. 

Exceções no edital. 

CR 

 

11 

 
 
 
 
 

COORDENAÇÃO 
DE TUTORIA 

Atribuições: 

- Participar das reuniões da Coordenação  
de Tutoria, vinculada à 
Diretoria Adjunta de 

 Tutoria do CEDERJ; 
- Participar do aprimoramento do processo
 tutorial 
através da proposição, teste e avaliação 

 de modelos de tutoria; 
- Participar da elaboração e execução dos
 processos  
de 
seleção pública dos tutores do CEDERJ; 

- Participar de todas as etapas de 
 capacitação do corpo de 
tutores do CEDERJ; 
- Disponibilidade de, pelo menos, du
as viagens 
semestrais aos Polos para formação
 continuada, 

acompanhamento e/ou avaliação do 
processo de 

Mestrado em educação ou 
áreas afins. 
 

- Vínculo: Docente Concursado 

do Quadro da Universidade 

Responsável pelo Curso. Cf. 

Exceções no edital. 

CR 

 



tutoria da área ou curso. Estas viage
ns ocorrem 
geralmente nos finais de 
semana, havendo 
 possibilidade de pernoite; 

- Manter atualizado o cadastro dos 
tutores da 

 área de competência, mantendo inform
ada a Diretoria de Tutoria do CEDERJ e; 
- Atualizar o Guia da Tutoria para cada no
vo período 

letivo. 
 
 

12 
Avaliação 
Educação 

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. 

Doutorado ou Mestrado em 
Educação ou áreas afins; 
  
 

- Vínculo: Docente Concursado 

do Quadro da Universidade 

Responsável pelo Curso. Cf. 

Exceções no edital. 

CR 

 

13 TCC 1 

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. 

Doutorado ou Mestrado em 

Educação, Ciências Sociais ou 

áreas afins; 

 
 

- Vínculo: Docente Concursado 

do Quadro da Universidade 

Responsável pelo Curso. Cf. 

Exceções no edital. 

CR  

14 
Seminários de 
Práticas 
Educativas 6 

Organização de atividade complementar no 

polo de apoio presencial ou no campus da 

universidade com temática livre. 

Doutorado ou Mestrado em 

Educação, Ciências Sociais ou 

áreas afins; 

 
 

- Vínculo: Docente Concursado 

do Quadro da Universidade 

Responsável pelo Curso. Cf. 

Exceções no edital. 

CR  

 



 
 
 
 
 
 
 
 


