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CURRÍCULO DO PPGMPE
Código

Disciplinas/atividades obrigatórias para todos os estudantes

MPE1000 Metodologia da pesquisa em Educação
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Ementa: A produção de conhecimento em Ciências da
Educação e a universalização da educação básica. A ética na
pesquisa educacional. Os desafios da prática educativa e a
delimitação da problemática de pesquisa. Possibilidades de
intervenção na realidade investigada. Instrumentos de coleta
de material empírico. Organização e análise de dados. O
produto da pesquisa.
MPE1001 Políticas públicas e gestão educacional
Ementa: Analisa o processo de formulação, planejamento,
implementação e avaliação de políticas educacionais e da
gestão educacional em sistemas, redes e unidades na
perspectiva da efetividade dos preceitos constitucionais e
legais que asseguram o direito a educação no Brasil.
MPE1002 Ensino e aprendizagem e práticas inclusivas
Ementa: Cultura, conhecimento e emancipação humana.
Crianças, jovens e adultos no espaço escolar. Modos de
ensinar e de aprender na escola. Processos de ensino e
aprendizagem.
MPE1003 Grupo Integrador I
Ementa: Se constitui como atividade comum às três disciplinas,
no qual se pretende realizar a construção coletiva e
colaborativa de saberes e conhecimentos, ampliando a
percepção dos mestrandos sobre a relação entre teoria e
prática.
MPE1004 Estudos individuais I
Ementa: Aprofundamento teórico-prático sobre determinado
domínio do conhecimento. Sistematização e complementação
dos estudos propostos nas disciplinas e atividades cursadas.
MPE1005 Exame de Qualificação
Ementa: Tem por objetivo a elaboração do projeto de pesquisa
e do produto a ser construído. Envolvendo: a elaboração da
problemática de estudo, os pressupostos teóricometodológicos da investigação e os procedimentos e
instrumentos de pesquisa. Inclui o planejamento do produto.
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MPE1006 Elaboração de dissertação e produto
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Ementa: Desenvolvimento da pesquisa, compreendendo,
análise de dados, redação do relatório de pesquisa e
elaboração do produto final.
Disciplinas/atividades obrigatórias por linha de pesquisa
MPE1007 Currículo e prática docente na educação básica
Ementa: Teorias e concepções de currículo e seus
fundamentos. Políticas de currículo e sua articulação com a
prática docente.
MPE1008 Docência na educação básica
Ementa: Trabalho e profissão docente na Educação Básica.
Elementos constitutivos da profissão docente. Saberes e
práticas docentes e sua articulação com a produção de
conhecimento. Mediação docente para o ensino de conteúdos
escolares. Abordagens teórico-metodológicas de ensino na
Educação Básica.
MPE1009 Diversidade e diferença em educação
Ementa: Diversidade e diferença. Educação e diversidade de
naturezas étnico-raciais, socioambientais, gênero, faixas
geracionais, condições diferenciadas de acesso e produção do
conhecimento. Movimentos sociais e políticas de inclusão
social e escolar.
MPE1010 Práticas educativas e inclusão escolar
Ementa: A organização do trabalho na escola numa
perspectiva inclusiva. Planejamento, avaliação e trabalho
pedagógico coletivo entre os profissionais da escola.
Processos formativos de profissionais da educação básica em
escolas da cidade e do campo.
MPE1011 Grupo Integrador II
Ementa: Se constitui como atividade comum às três disciplinas
obrigatórias por linha de pesquisa, no qual se pretende realizar
a construção coletiva e colaborativa de saberes e
conhecimentos, ampliando a percepção dos mestrandos sobre
a relação entre teoria e prática.
MPE1012 Estudos Individuais II
Ementa: Aprofundamento teórico-prático sobre determinado
domínio do conhecimento. Sistematização e complementação
dos estudos propostos nas disciplinas e atividades cursadas.
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MPE1013 Estudos Individuais III

15

01

30

02

Ementa: Aprofundamento teórico-prático sobre determinado
domínio do conhecimento. Sistematização e complementação
dos estudos propostos nas disciplinas e atividades cursadas.
MPE1014 Seminários de Pesquisa
Ementa: O Seminário tem por finalidade o aprofundamento e o
estudo de temáticas e metodologias adequadas aos trabalhos
de pesquisa desenvolvidos pelos discentes.
Disciplinas optativas da linha de linha de Docência e Gestão
de Processos Educativos
Currículos, culturas, cotidianos e subjetividades
30
Ementa: Culturas, currículos e diferença. Currículo como
máquina de subjetivação. O cotidiano como micropolítica.
Docência e conflitos na educação básica
MPE1016
30
MPE1015

MPE1017

Ementa: Conflitos - causas e sujeitos da violência e da
indisciplina na educação básica. A violência simbólica
constitutiva da escola moderna. A violência curricular e suas
manifestações no contexto escolar. Princípios e perspectivas
para a superação da indisciplina e da violência em sala de aula
e no contexto escolar. O tratamento dialógico dos conflitos em
sala de aula e na escola. Desafios trazidos pelas novas
gerações de estudantes para educação básica e o papel do
docente como intelectual crítico.
Seminários Temáticos sobre a Formação de Professores
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MPE1018 Criatividade na educação (ou) Solução criativa de 30
problemas

02

Ementa: Configura-se como uma disciplina eletiva, referente à
linha de Pesquisa Docência e Gestão de Processos
Educativos, propõe contribuir para a discussão em relação a
produção de conhecimentos na área de formação de
professores, especialmente para o Ensino Fundamental, Médio
e Superior, políticas de profissionalização docente e o
desenvolvimento profissional de professores. Colabora para a
elaboração de textos a serem produzidos pelos participantes,
com vistas à apresentação em eventos e publicações, bem
como contribuir para o desenvolvimento de seus projetos de
pesquisa.

Ementa: Conceitos Básicos de criatividade e inovação.
Criatividade na Educação. Conhecimentos teórico/práticos que
caracterizam pessoa, processo, produto e ambiente criativo.
Didática para o Ensino Criativo.
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MPE1019 Mediação pedagógica e formação de conceitos
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Ementa: Panorama histórico e teórico-metodológico sobre
formação de conceitos na perspectiva histórico cultural. A
importância da mediação pedagógica nos processos de ensino
e aprendizagem. A teoria da ação mediada e sua articulação
com a formação de conceitos.
MPE1020 Avaliação da Aprendizagem
Ementa: Conceito e perspectivas teóricas e práticas da
avaliação da aprendizagem na relação com suas funções,
categorias/tipos e critérios.

MPE1021

MPE1022

Disciplinas optativas da linha de linha de práticas educativas,
diversidade e inclusão escolar
Educação Especial
Ementa: História da educação especial no Brasil e no mundo.
Documentos internacionais, legislação brasileira e Educação
Especial. Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva. Práticas pedagógicas em
sala de aula regular e no atendimento complementar e
suplementar na escola comum.
Educação para as relações étnico-raciais
Ementa: Estudos sobre Racismo na Educação Básica. Ações
afirmativas, políticas de promoção da igualdade racial e ensino
superior. Processos de construção de fronteiras e de
identidades étnicas nas relações escolares. Hierarquia e
estratificação entre grupos assimétricos. Tradições e culturas
regionais. Estudos quilombolas no Brasil.

MPE1023 Educação do Campo e a educação popular
Ementa: Princípios da Educação do Campo e da Educação
Popular. Escolarização e experiências de fomento à educação
do campo na perspectiva da diversidade, explorando currículos
e metodologias produzidas nas práticas pedagógicas das
escolas do campo. Formação dos (as) educadores (as) do
campo. Os povos do campo e suas relações com o trabalho e
a produção da existência. Protagonismo dos movimentos
sociais do campo. Marcos normativos e a Diretriz Operacional
da Educação do Campo.
MPE
1024

MPE
1025

Participação em eventos da área de Educação com
15
apresentação de trabalhos científicos I
Ementa: A atividade visa propiciar a participação com
apresentação de trabalho em evento científico locais, regionais,
nacionais ou internacionais.
Participação em eventos da área de Educação com
15
apresentação de trabalhos científicos II
Ementa: A atividade visa propiciar a participação com
apresentação de trabalho em evento científico locais, regionais,
nacionais ou internacionais.
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