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DISCIPLINA/FUNÇÃO PROGRAMA/ATIVIDADES PERFIL DOS CANDIDATOS 

PROFESSOR FORMADOR E 

COORDENADORIA DE TUTORIA 
PROFESSOR CONTEUDISTA 

CADASTRO DE 

RESERVA 

CADASTRO DE 

RESERVA 

01 

FUNDAMENTOS 

DA EDUCAÇÃO IV 

 

 

 

Estudo sobre as principais correntes 

sociológicas dedicadas à educação no 

discurso sociológico dos autores clássicos 

das Ciências Sociais (Marx, Durkheim, 

Weber) e no discurso dos autores 

contemporâneos. Instituições e agentes 

pedagógicos: formação, poder e 

autonomia. Família, escola e mercado. A 

dimensão sociológica das trajetórias 

escolares: continuidades e rupturas do 

processo educacional. Estudos 

sociológicos da escola brasileira. 

Pensadores brasileiros na área da 

Sociologia da Educação. 

Mestrado ou Doutorado em 

educação ou áreas afins 

Vínculo: Docente Concursado 

do Quadro da Universidade 

Responsável pelo Curso. Cf. 

Exceção no item III – Das 

Bolsas (Edital). 

CR 

 

02 

ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 

I 

 

 

Prática Docente. Cotidiano Escolar. 

Estrutura e funcionamento da Escola 

Pública na Educação Básica. 

 

Mestrado ou Doutorado em 

educação ou áreas afins 

Vínculo: Docente Concursado 

do Quadro da Universidade 

Responsável pelo Curso. Cf. 

Exceção no item III – Das 

Bolsas (Edital). 

CR 

 

03 

 

 

 

 

 

COORDENAÇÃO 

DE TUTORIA 

Atribuições: 

- Participar das reuniões da 

Coordenação  

de Tutoria, vinculada à 

Diretoria Adjunta de 

 Tutoria do CEDERJ; 

- Participar do aprimoramento do process

o tutorial 

Mestrado em educação ou áreas 

afins 

CR 

 



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, d

uas viagens 

semestrais aos Polos para formação 

continuada, 

acompanhamento e/ou avaliação do 

processo de 

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 n

ovo período 

letivo. 

 

 

 


