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  Cód. Disciplina Obrigatória Ministrante (s) Carga 
horária 

Dia da 
semana 

Horário Ementa 

8129 Educação e Teoria do 
Conhecimento 

Alex Sander da Silva, 
Carlos Renato Carola e 
Gladir da Silva Cabral  

4 créditos – 
60h/a 

3ª feira 8h às 12h Teoria do conhecimento: conceitos e significados; Teorias 
contemporâneas do conhecimento: crise e críticas; A questão da 
epistemologia nas teorias da educação; Implicações da produção do 
conhecimento nos debates pedagógicos atuais. 

Cód. Disciplinas Optativas Ministrante (s) Carga 
horária 

Dia da 
semana 

Horário Ementa 

14970 Gestão Democrática na 
Educação Básica 

Antonio Serafim Pereira 4 créditos – 
60h/a 

2ª feira 13h30 às 
17h30 

Gestão educacional: políticas, teorias e práticas atuais. Gestão 
democrática na Educação Básica: implicações e reflexos na qualidade 
da oferta educacional. 

18788 Gênero, Educação e Trabalho Giani Rabelo e Giovana 
Ilka Jacinto Salvaro 

4 créditos – 
60h/a 

3ª feira 13h30 às 
17h30 

Discute a história das mulheres, estudos de gênero e principais teorias 
na contemporaneidade, tendo como ponto de partida o movimento 
feminista. Problematiza desdobramentos das relações de gênero na 
educação/escola, no trabalho formal e informal, em contextos urbanos 
e rurais, a fim de compreender a construção/desconstrução das 
desigualdades de gênero. 

18787 Educação e Cultural Digital Graziela Fátima 
Giacomazzo Nicoleit 

4 créditos – 
60h/a 

3ª feira 13h30 às 
17h30 

Educação, tecnologia e cultura digital na perspectiva da teoria crítica. 
Aprendizagem, Conhecimento e Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC); Produção do conhecimento em contextos digitais 
formais e informais. 

20716 Educação e Literatura André Cechinel, Alex 
Sander da Silva e Gladir 

da Silva Cabral 

4 créditos – 
60h/a 

4ª feira 8h às 12h Notas iniciais sobre Bildung, educação e literatura; pressupostos 
humanistas acerca do literário; a crise da Bildung e suas implicações 
para a relação entre educação e literatura; educação e literatura 
depois da Bildung; o lugar negativo do literário nas instituições de 
ensino.  

20717 Educação Patrimonial: 
identificando memórias e 
identidades 

Marli de Oliveira Costa 4 créditos – 
60h/a 

4ª feira 8h às 12h Conceitos e abordagens acerca do Patrimônio Cultural e Educação 
patrimonial. Os Lugares de Memórias. Identidades e Cidadania. 

10790 Educação em Saúde na 
Concepção Libertadora 

Janine Moreira 4 créditos – 
60h/a 

4ª feira 13h30 às 
17h30 

Trajetória da prática educativa em saúde. Conceitos fundamentais da 
educação libertadora de Paulo Freire. Educação popular em saúde. 
Educação em saúde libertadora.  
 

20718 Educação, Consciência e 
Personalidade na Teoria da 
Atividade 

Ademir Damazio 4 créditos – 
60h/a 

4ª feira 13h30 às 
17h30 

Princípios e conceito de atividade na perspectiva Histórico Cultural; os 
conceitos de consciência e personalidade no âmbito da psicologia 
Histórico Cultural; implicações para a organização do ensino 
desenvolvimental. 

20719 História do Pensamento 
Pedagógico Latino-americano 

Carlos Renato Carola 4 créditos – 
60h/a 

4ª feira 13h30 às 
17h30 

Coordenadas teóricas e epistemológicas do pensamento pedagógico 
latino-americano; considerações distintivas entre o pensamento 
conservador e o pensamento crítico; os educadores latino-americanos 
e as teorias pedagógicas formuladas no decorrer do século XX; a 
escola moderna, a educação popular; o sistema escolar e a 
diversidade cultural no âmbito dos Estados nacionais. 

 


