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EMENTAS DISCIPLINAS OPTATIVAS 2020/2  

FAE715-O14 - Tópicos Especiais em Didática e Docência: perspectiva de educação e 
Docência 

 

Professoras: Cláudia Starling, Nair Pires, Vanessa Eleutério 
Ementa 
Perspectivas teórico-metodológicas da formação docente. Formação, Docência e 
Pesquisa. Docência e experiências formativas. Formação e diversidade. 

 

FAE-OP 10: Ciência e arte 

 
Professora: Adlane Vilas-Boas 
Ementa 
Onde ciência e arte se encontram. O fazer do artista e do cientista. O conceito de Sciart 
- CienciArte. Comunicação da ciência pela arte. A comunicação da arte pela ciência. 
Práticas colaborativas e criativas para comunicação pública da ciência.Ciência e arte 
em museus e espaços de ciência e educação. Ética, ciência e bioarte. 

 

FAE 716 -O11 : Coleções On-line e Educação em Museus 

 

Professora: Ana Cecília Rocha Veiga 

Ementa 

Visão geral do processo de desenvolvimento de coleções on-line, oferecendo os 
fundamentos de web design, arquitetura da informação e 
sistemas de gestão de conteúdo. Ao final da disciplina, o estudante será capaz de 
construir uma exposição on-line no Tainacan/WordPress e refletir sobre as práticas 
vigentes e as oportunidades de aplicação dos repositórios digitais profissionais na 
educação em museus. 
 

 

FAE982 -OP6: Corpo, Cidade e Processos Educativos  

 

Professor: Cláudio Márcio Oliveira 

Ementa 

Introdução aos estudos sobre a questão urbana. Corpo e cidade na civilização 
ocidental. A constituição da cidade moderna e seus dilemas. A cidade e o urbano na 
constituição e interdição da Experiência. Movimentos sociais e as disputas políticas 
pela cidade. O “DIREITO À CIDADE” e o lugar da “FESTA”. As dimensões formadoras e 
deformadoras do espaço. Processos educativos efetivados NO e PELO meio urbano. 
Mobilidade urbana e mobilidades humanas. Relações entre sujeitos, cidades e práticas 
corporais.  
 

FAE 714 -OP7 : Etnografias de práticas de aprendizagem  
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Professoras: Eliene Lopes Faria e Ana Maria Rabelo Gomes 
 
Ementa 
Etnografias da aprendizagem nas quais sãoexploradas diferentes aspectos conceituais 
e metodológicos, em diferentes contextos de práticas relacionadas às técnicas 
corporais, movimento, rituais, vida cotidiana, infância e lutas sociais 

 

FAE 712- O13 Infâncias e Educação das RelaçõesÉtnico-Raciais 

 

Professores: Rogério Correia da Silva e Tânia Aretuza Gebara Ambrizi 

Ementa 
Educação das relações étnico-raciais no contexto da educação infantil com base nos 
apontamentos das Lei 10.639/2003 e 11.645/08 e 12711/12. Interlocução entre as 
categorias de infância e raça no estudo da produção acadêmica no Brasil. Conceitos, 
práticas educativas e pesquisas na perspectiva de uma educação para a equidade. 
 
 

FAE703 -OP9Produção de recursos educacionais abertos (REA) 

Professora: DurcelinaEreni Pimenta Arruda 

Ementa 

Conceito de REA. Aspectos históricos do REA. Perspectivas acadêmicas e pedagógicas 
do REA na educação básica e no ensino superior. Legislação e REA. CreativeCommons - 
compartilhamento e colaboração de produçõeseducacionais. Tipos e aplicações de 
licenças abertas. Bancos de dados de recursos educacionais, imagens, sons e 
animações para inclusão em materiais próprios. Introdução a softwares para produção 
educacional aberta multimídia. 
 

 

FAE 703- OP 8 Docência on-line: perspectivas no atual cenário brasileiro  

 
Professora: Andréia de Assis Ferreira 
Docentes convidadas: Lorena Andrade Costa e Erika Abreu Pereira. 

Ementa 

Na disciplina “Docência Online: perspectivas no atual cenário brasileiro” serão 
abordados os fundamentos conceituais que sustentam a análise teórico-reflexiva sobre 
a utilização das tecnologias da informação e comunicação na educação. Neste sentido, 
oferecer-se-á, textos para reflexão e discussão no ambiente virtual, mesa redonda on-
line, bem com as possibilidades de mobilização das diversas mediações tecnológicas 
nos diversos ambientes e modalidades educacionais por meio das oficinas temáticas 
sobre EDMODO , googleclassrome produção de vídeos, que serão realizadas on-line.  
Assim, em cada um dos três encontros virtuais síncronos, serão apresentadas e 
debatidas a diversidade constitutiva e característica da área, fornecendo aos 
estudantes nela matriculados subsídios categoriais, bem com a oportunidade de 
apropriação de recursos tecnológicos que podem auxiliar a prática docente. 
 

 

FAE 709-OP3 Cinema e Educação   
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Professora: Clarisse Maria Castro de Alvarenga 

Ementa 

Pedagogias do cinema. Cinema e educação. Ensino de cinema. Metodologias e técnicas 
de ensino do audiovisual. Processos criativos e processos de aprendizagem com o 
audiovisual. Análise fílmica. Linguagem cinematográfica. 
 
 

FAE709 - OP2 Narrativas e leituras pós-coloniais: diálogos com a educação 

 

Professores: Paulo Henrique de Queiroz Nogueira e Shirley Aparecida de Miranda 

Ementa 
O entre lugar das narrativas pós-coloniais e as imposturas da colonialidade: leituras e 
agenciamentos.Rupturas com o discurso colonial e suas armadilhas (representações 
distorcidas, estereótipos, generalizações). Narrativas deslocadoras do subalterno e da 
pós-escravidão – raça e gênero. 
 
 

FAE709 -OP1  A Psicanálise, a teoria social e a política face a segregação social: formas de 

resistências e outros modos de vida nos espaços escolares e não escolares 

Professor: Pedro Teixeira Castilho 
Ementa 
Apresentaremos, a partir do pensamento freudiano, os impasses e avanços em torno do 
debate envolvendo Sujeito, Política e Cultura. Procuraremos seguir um itinerário que discuta 
os elementos críticos e fundantes dos textos sociais e políticos de Freud. Pretendemos 
pensar como a Psicanálise constitui o campo transdisciplinar da teoria social contemporânea 
influenciada pela Psicanálise.  
 
 

FAE706 -OP5Ateliê Paulo Freire 

 
Professor: Juarez Melgaço Valadares 

Ementa 

Principais conceitos da obra de Paulo Freire: dialogia; codificação e 
decodificação;práxis; pensar certo; tema gerador; ação-pesquisa. O pensamento de 
Paulo Freire no ensino de ciências: problematização, organização do conhecimento e 
aplicação.Experiências curriculares utilizando Paulo Freire. Interdisciplinaridade e 
Educação. 
 

 

FAE706 –OP4 Aprendizagem baseada em projetos no ensino de Ciências 

 
Professor: Alfredo Luis Mateus e Andréa Horta Machado 
 
Ementa 
Aprendizagem baseada em projetos (ABPr). Design e implementação de unidades 
usando a ABPr. Objetivos de aprendizagem e critérios de sucesso. O papel da 
experimentação e da tecnologia na ABPr. 
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FAE707–O15 Educação matemática e diversidade 

 

Professores: Filipe Santos Fernandes e Teresinha Fumi Kawasaki 

Ementa 
Assumindo a posição de Paulo Freire de que não existe educação neutra, de que toda 
neutralidade afirmada é uma opção escondida, a disciplina tem como objetivo 
sensibilizar o olhar e o fazer de professores de Matemática para a questão: Como a 
Matemática e o seu ensino participam e podem superar o padrão de poder mundial 
que, na caracterização de Aníbal Quijano, toma a ideia de raça como fundamento de 
classificação e dominação de poder, o capitalismo como meio de exploração social, o 
Estado como forma de controle e autoridade coletiva e o eurocentrismo como modo 
hegemônico de controle da subjetividade e da produção do conhecimento? Assim, 
pretende-se promover discussões e ações sobre as diversidades sociais, econômicas, 
culturais, políticas, ambientais, territoriais, de gênero e sexualidade, de raça, de etnia, 
geracionais e tantas outras que marcam o ensino de Matemática na 
contemporaneidade. 
 

 

FAE984 –019 Trabalho e formação humana II: fundamentos teóricos e metodológicos 

 

Professor: Geraldo Márcio Alves dos Santos 

Ementa 

Trabalhoe formação humana.Qualificação,certificação e competências.Legitimação e 
validação de saberes.Formação profissional.Trabalho,política,ciência e 
tecnologia.Memória e experiência do/no trabalho. 
 

 

FAE 716 -012  Museu e História 

 

Professora Letícia Julião 

Ementa 

As contribuições das historiografia para os estudos de museus:conceitos,abordagens 

,temas e vertentes investigativas.A historicidade do fenômeno museal :museus de 

história  e história nos museus.A problematização do fato museal na perspectiva da 

disciplina de História 

 

 

FAE 711-016  Território e práticas na escola do campo 

 
Professora: Maria de Fátima Almeida Martins/ Érica Fernanda Justino 
Ementa 
Discussão conceitual sobre território e práticas (espaciais, sociais, pedagógicas) 

articuladas na escola do campo. A formação de professorescomo centralidade para 

pensar a escola do campo. O Campo como território de práticase saberes da formação 

dos camponeses.A relação escola território e suas dinâmicas educativas. A educação e 

sua relação com os espaços numa perspectiva educativa do/no campo. 
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FAE 711 -017 Movimentos Sociais e Sindicais no contexto campesino 

Professor: Eliano de Souza Martins Freitas/ Antoniel Assis de Oliveira 
Ementa 

Movimentos históricos de trabalhadores. As transformações no mundo do 

trabalho e suas implicações para as organizações dos trabalhadores. Os conflitos 

de classe e os movimentos atuais. Luta pela Terra e as organizações dos 

trabalhadores no campo: lutas, conquistas e desafios. Movimentos Sociais como 

categoria geográfica. 

 
 

FAE 711-018 Processos Identitários ,Educação do Campo e Pesquisa na área de 

Educação 

 
Professora: Maria Isabel Antunes Rocha/ Marcelo Loures dos Santos 
Ementa 
O conceito de Identidade: aspectos históricos, epistemológicos, teóricos e 
metodológicos. Identidades e novas configurações sócio-políticas: Identidade Social, 
Identidade Étnica, Identidade Sócioterritorial, Identidade Cultural. Políticas Públicas, 
Movimentos Sociais e Sindicais e suas relações com as questões identitárias. 
Diversidade, Diferença e Desigualdade e suas relações com as questões identitárias no 
contexto educacional. O conceito de identidade: apropriações no âmbito da pesquisa 
educacional. 

 
 

 

 


