UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE EDUCAÇÃO

DECLARAÇÃO
1 – Quanto à aprovação do Curso pela Capes:
O Programa de Pós-Graduação de Mestrado Profissional em Educação (PPGMPE) é
vinculado ao Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo – código
Capes 30001013107P4 – inscrito na modalidade profissional – sendo reconhecido
pelo Parecer CNE/CES nº 182/2017, aprovado em 05/04/2017, e pela Portaria n°
1359, de 18/12/2018, com publicação no Diário Oficial da União em 19/12/2018 e
associado à área de concentração EDUCAÇÃO.
2 – Quanto à missão do Programa:
Tem por missão a formação de profissionais em efetivo exercício na Educação Básica
e no Ensino Superior como Mestres em Educação na modalidade profissional, visando
proporcionar a esses sujeitos condições para problematizar questões relativas à
docência, à gestão, às políticas educacionais, aos processos de ensino-aprendizagem
e à constituição de escolas inclusivas.
3 – Quanto aos objetivos:
Objetivo Geral:


Promover a formação continuada de profissionais da Educação, fundamentada
em princípios teórico-metodológicos que valorizem a experiência profissional e
a articulação entre teoria e prática.

Objetivos Específicos:





Promover a articulação entre a pesquisa e a prática escolar, de modo a
contribuir para o enfrentamento das demandas educacionais atuais;
Estimular a proposição de estratégias de gestão educacional e de intervenção
pedagógica que contribuam para a melhoria da qualidade do ensino e da
aprendizagem;
Fomentar práticas inclusivas que privilegiem a diversidade nos processos
educacionais.

4 – Quanto ao Cronograma ou documento equivalente, contendo os dias e os
horários de realização das aulas em 2021.
As aulas se realizam às segundas e terças-feiras, nos turnos matutino, vespertino e
noturno.
Para o semestre 2021/2, o mestrando cursará, no mínimo, as seguintes disciplinas.
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TURMA 5
DISCIPLINA OBRIGATÓRIA

LINHA 1

LINHA 2

METODOLOGIA DA PESQUISA

2ª 8-12H

2ª 18-22H

POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL

3ª 14-18H

3ª 14-18H

ENSINO E APRENDIZAGEM E PRÁTICAS INCLUSIVAS

3ª 7-11H

Além das atividades relativas ao cumprimento dos créditos, os mestrandos
estarão envolvidos em atividades de:
a) Grupos de Pesquisa e de Estudos,
b) Participação em eventos,
c) Orientações,
d) Pesquisa da Dissertação/produto,
e) Aprofundamento teórico e teórico-metodológico,
f) Escrita da dissertação/produto.

5 – Quanto à relação de disciplinas e o quantitativo de créditos
O Curso de Mestrado em Educação na modalidade profissional se organiza por meio
de quatro semestres letivos.
Os mestrandos integralizam 28 créditos em disciplinas e outros três (03) em Defesa
de Dissertação e do Produto Educacional.
Para tanto, os mestrandos realizam as seguintes disciplinas:

Módulo I – 1º semestre (150h – 10 créditos)
a) 03 Disciplinas obrigatórias e comuns para todos os alunos (90h total)
•

Metodologia da pesquisa em Educação (30 horas – 02 créditos);

•

Políticas públicas e gestão educacional (30 horas - 02 créditos);

•

Ensino e aprendizagem e práticas inclusivas (30 horas - – 02 créditos).

b) Grupo de Integração (GI) – 30 horas – 02 créditos - Compreende
•

Ciclos de Debates (15h): encontros presenciais periódicos nos quais a prática
dos mestrandos será problematizada/discutida à luz dos temas abordados nas
disciplinas;
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•

Rede Tecnológica (10h): utilização de ambientes virtuais de comunicação e
aprendizagem colaborativa, dando suporte e continuidade às discussões
realizadas nas demais atividades;

•

Palestras (5h):momento de compartilhamento e aprofundamento de temas de
interesse do grupo com a participação de profissionais e especialistas
convidados, integrantes ou não do Programa.

c) Estudos Individuais (30 h) – 02 créditos: realização de tarefas e estudos
propostos nas disciplinas e no GI.

Módulo II – 2º semestre (120h – 08 créditos)
a) 02 Disciplinas obrigatórias por linha de pesquisa (60h Total).
Linha: Docência e Gestão dos Processos Educativos
•

Currículo e prática docente na educação básica (30 horas) – 02 créditos;

•

Docência na educação básica (30 horas) – 02 créditos.

Linha: Práticas Educativas, Diversidade e Inclusão Escolar
•

Diversidade e diferença em educação (30 horas) – 02 créditos;

•

Práticas educativas e inclusão escolar (30 horas) – 02 créditos.

Observação: Cada disciplina será ministrada por um professor da linha de
pesquisa correspondente.
b) Grupo de Integração II (30h) específicas para cada linha de pesquisa – 02
créditos.
c) Estudos Individuais II (30h): os estudantes realizam tarefas e aprofundam os
estudos propostos nas demais atividades – 02 créditos.

Módulo III – 3º semestre (120h – 08 créditos)
a) 01 Disciplina optativa (30h) – 02 créditos, dentre as quais cada estudante
deverá selecionar uma Disciplina.
 Educação Especial,
 Educação das Relações Étnico-Raciais,
 Currículos, culturas, cotidianos e subjetividades,
 Docência e Conflitos na Educação Básica,
 Seminários Temáticos sobre Formação de Professores,
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 Criatividade na educação (ou) solução criativa de problemas,
 Mediação pedagógica e formação de conceitos,
 Avaliação da aprendizagem,
 Educação do Campo e a Educação Popular.
b) Seminários de Pesquisa (30h) – 02 créditos: reuniões de orientação,
acompanhamento e socialização do processo de investigação dos mestrandos, os
quais poderão ser realizados de acordo com os encaminhamentos de cada linha ou
grupo de pesquisa.
c) Estudos Individuais III (15h) – 01 créditos.
d) Exame de Qualificação (45h) – 03 créditos: o estudante fará a elaboração do
projeto de pesquisa e o planejamento do produto.

Módulo IV – 4º semestre (45h – 3 créditos)
O Módulo IV finaliza o curso e caracteriza-se pela dedicação exclusiva do mestrando
ao encerramento da pesquisa e à Elaboração do texto e do produto resultante do
processo de investigação/formação.
Outros créditos:
a) Ao longo dos módulos os estudantes deverão computar 02 créditos (30 horas) por
meio da participação em eventos da área de Educação com apresentação de
trabalhos científicos;
b) Participação em eventos da área de Educação com apresentação de trabalhos
científicos I – 15 horas;
c) Participação em eventos da área de Educação com apresentação de trabalhos
científicos II – 15 horas.

CARGA HORÁRIA DO CURSO
•

TOTAL DE CARGA HORÁRIA DO CURSO: 465

•

TOTAL DE CRÉDITOS DO CURSO: 31

•

TOTAL DE CARGA HORÁRIA DE DISCIPLINAS: 390

•

TOTAL DE CRÉDITOS DE DISCIPLINAS: 26

•

CARGA HORÁRIA DA DISSERTAÇÃO/PRODUTO: 45

•

CRÉDITOS DA DISSERTAÇÃO/PRODUTO: 3
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•

TOTAL DE CARGA HORÁRIA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
/APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS: 30

•

TOTAL DE CRÉDITOS PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS /APRESENTAÇÃO
DE TRABALHOS: 02

A data de início e a previsão de término do curso (poderá ser atualizado no início
do gozo do benefício).
O Curso de Mestrado em Educação na modalidade profissional tem duração de 24
meses, iniciando, a Turma V, as atividades formativas em 19 de julho de 2021 e
conclusão/término do curso previsto para 19 de julho de 2023.

Vitória/ES, 17 de junho de 2021.

SOLER GONZALEZ
Coordenador Geral
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