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1
Estágio do Ensino
Fundamental

Atividades pedagógicas supervisionadas nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental (Estágio). Doutorado em Educação EAD08036 Sim Não

2

Estágio em Educação 
de Jovens e Adultos 

Conceito de Educação de Adultos (EDA) e de Educação 
de Jovens e Adultos (EJA). Impactos na história da 
EDA/EJA no Brasil. A EJA e a perspectiva do direito 
público subjetivo. Cenários das políticas públicas atuais: a 
legislação educacional e a oferta de educação para 
pessoas jovens e adultas. Relações EJA e mundo do 
trabalho. Modos do aprender de jovens e adultos – 
teorias e concepções. Avaliação da aprendizagem em 
consonância com a concepção de ensinar e aprender. Os 
Parâmetros Curriculares de EJA – abordagem e 
planejamento didático e seu desenvolvimento na 
importância nos processos de ensino de jovens e adultos. 
Educadores de jovens e adultos – perfil e atribuições. 
Ação-reflexão-ação sobre planejamento didático e seu 
desenvolvimento na escola de estágio. Doutorado em Educação EAD08044 Sim Não

3

Monografia 2 / 7º 
Seminário de Práticas 
Educativas 

A pesquisa em educação no Brasil. Diferentes 
possibilidades metodológicas. Instrumentos e técnicas de 
pesquisa. Orientações para a normatização da pesquisa 
acadêmica. Elaboração do pré-projeto de pesquisa. 
Fundamentos teóricometodológicos da pesquisa em 
educação, particularmente no que tange o processo de 
elaboração de um projeto de pesquisa. Elaboração de um 
projeto de investigação visando à consolidação dos 
conhecimentos que fundamentam a ação pedagógica 
através do estudo e pesquisa sobre um tema de natureza 
educacional, relativo aos conteúdos do currículo do Curso 
de Pedagogia. Refletir sobre a Ética na pesquisa em 
Educação

Graduação em Letras ou 
Pedagogia e Mestrado em 
Educação.

EAD08055 - 
EAD08051 Sim Não
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4 Alfabetização

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.

Doutorado em Educação EAD08012 Sim Não

5 Lingua Brasileira de 
Sinais - LIBRAS Introdução à Língua Brasileira de Sinais por meio de laboratório vivencial.Graduação em Tradução e Interpretação em Língua Brasileira de Sinais. Doutorado em Educação.EAD08048 Sim Não


