
Código/Disciplina Docente Carga 
horária

Horário e dia da semana

2EDU677 -  História
da  Educação
Escolar no Brasil

Profª Drª. Simone
Burioli

60h -  04cr Segunda-feira

Inicio: 09 de agosto de 2021
Horário: 14h às 18h M e D

2EDU678  -
Promoção  da
Autorregulação  da
Aprendizagem  no
contexto educativo.

Profª.  Drª.  Paula
Mariza  Zedu
Alliprandini  e
Prof. Dra.
 
Danielle  Ribeiro
Ganda

30h – 02 cr  Segunda-feira

Inicio:  16/08/21 a 27/09/21
Horário: 14h às 18h M e D

2EDU676 - Saberes
Docentes  e  Pós-
Modernidade:
relações
interdisciplinares
para abordagens de
temas  sociais
emergentes

Prof.  Dr.  Ricardo
Lopes Fonseca

60h - 04cr Segunda-feira

Inicio: 09 de agosto de 2021
Horário: 19h às 23h M e D

2EDU560 - Filosofia
e  Educação  no
Brasil

Profª  Drª.  Leoni
Hening

 

60h - 04cr Terça-feira

Inicio: 10 de agosto de 2021
Horário: 14h às 18h M e D

2EDU675  -
Formação,
Currículo  e  Gestão
de Sala de Aula 

Prof.  Dra.
Adriana  Regina
de Jesus  e  Prof.
Dr. Fábio Luiz da
Silva

30h – 
02 cr

Quarta-feira

I:  04  de  agosto  a  08  de
setembro 2021
Horário: 08h às 12h

2EDU615  -
Pesquisa
Bibliográfica

Prof.  Dra.  Silvia
Marcia Meletti 

60h – 
04cr

Quinta-feira
Inicio: 12 de agosto 
Horário: 08h às 12h

Segue as disciplinas optativas a serem ofertadas pelo Programa de Pós-Graduação em Educação
da  Universidade  Estadual  de  Londrina,  no  segundo  semestre  de  2021,  para  os  estudantes
regulares, no período de 05 a 09 de julho de 2021



Disciplinas obrigatórias a serem ofertadas aos estudantes regulares do Programa de
Pós-Graduação em educação da Universidade Estadual  de Londrina,  no segundo
semestre de 2021

Código/Disciplina Docente Carga horária Horário e dia da
semana

2EDU543 Teorias da 
Educação 

Prof. Dra. Adriana
Regina de Jesus 
e Prof. Dra. 
Sandra aparecida
Pires Franco  

60h – 04cr Quinta-feira
Inicio: 12 de agosto 
Horário: 14h às 18h

Estagio na Docência 
na Graduação - I 

A  matrícula  no  Estágio  Docência  na  Graduação  é  realizada
mediante  solicitação  de  abertura  de  pauta  no  nome  do
professor responsável pelo estágio.
 § 1º A solicitação de abertura de pauta deverá ser feita pelo
mestrando junto à SPGCECA (Secretária de Pós-Graduação do
Centro de Educação Comunicação e Artes). 
§  2º  Discentes  bolsistas  com  experiência  comprovada  na
docência na graduação poderão solicitar o aproveitamento do
estágio de docência. O procedimento é realizado via Portal do
Estudante.
É preciso anexar arquivo digitalizado de comprovante (contrato
ou carteira de trabalho).

2 EDU 548 – 
Atividades Orientadas 
em Pesquisa

Estudantes do Curso de Mestrado em Educação

2 EDU 144 Dissertação
II

Estudantes do Curso de Mestrado em Educação

EDU 576 Tese II Estudantes do Curso de Doutorado em Educação
Disciplina 2 EDU 549
Curso de Mestrado 
em Educação

Ementa:  Participação  nas  atividades  do  grupo  de  pesquisa
vinculado ao orientador;  disseminação de produção científica
decorrente de sua participação no grupo de pesquisa. 
§ 1º A participação no grupo de pesquisa e a disseminação da
produção  científica  é  avaliada,  pelo  orientador,  desde  o
primeiro semestre do curso. 
2 § 2º Entende-se por produção científica a participação em
eventos com apresentação de trabalhos, publicação de artigos,
participação em comissões de organização de eventos, cursos
ministrados e outras categorias elencadas pelos orientadores. 
§  3º  A  pauta  da  disciplina  fica  sob  a  responsabilidade  do
coordenador do curso e o fechamento da mesma será realizado
no  dia  30  de  junho  mediante  o  envio  da  avaliação  do
orientador. 
§ 4º A avaliação do orientador será solicitada pela coordenação
via e-mail, formulário ou outro instrumento que se julgar mais
adequado,  com  antecedência  mínima  de  30  dias  antes  do
fechamento da pauta. 
§ 5º O coordenador deverá enviar a nota e a frequência do seu



orientando  assim  como  a  indicação  de  uma  referência
bibliográfica trabalhada no grupo de pesquisa. Essa referência
comporá as Referências Bibliográficas da disciplina.

Disciplina 2 EDU 546
Curso de Doutorado 
em Educação

Ementa:  Participação  nas  atividades  do  grupo  de  pesquisa
vinculado ao orientador;  disseminação de produção científica
decorrente de sua participação no grupo de pesquisa. Envio de
artigo  para  publicação  em  periódico  qualificado  na  área  de
Educação.  §  1º  -  A  participação  no  grupo  de  pesquisa  e  a
disseminação  da  produção  científica  é  avaliada,  pelo
orientador,  desde  o  primeiro  semestre  do  curso.  §  2º  –
Entende-se por produção científica a participação em eventos
com  apresentação  de  trabalhos,  publicação  de  artigos,
participação em comissões de organização de eventos, cursos
ministrados e outras categorias elencadas pelos orientadores. §
3º  –  A  pauta  da  disciplina  fica  sob  a  responsabilidade  do
coordenador do curso e o fechamento da mesma será realizado
no  dia  30  de  novembro  mediante  o  envio  da  avaliação  do
orientador. § 4º – A avaliação do orientador será solicitada pela
coordenação via e-mail, formulário ou outro instrumento que se
julgar  mais adequado,  com antecedência mínima de 30 dias
antes  do  fechamento  da  pauta.  §  5º  O  coordenador  deverá
enviar a nota e a frequência do seu orientando assim como a
indicação de uma referência bibliográfica trabalhada no grupo
de  pesquisa.  Essa  referência  comporá  as  Referências
Bibliográficas da disciplina.

2 EDU 574 - Estágio 
Docência na 
Graduação II
Curso Doutorado em 
Educação 

A matrícula no é realizada mediante solicitação de abertura de
pauta no nome do professor responsável pelo estágio. 
§ 1º – A solicitação de abertura de pauta deverá ser feita pelo
doutorando junto à SPGCECA (Secretária de Pós-Graduação
do Centro de Educação Comunicação e Artes). 
§ 2º – Doutorandos com experiência comprovada na docência
na graduação poderão solicitar o aproveitamento do estágio de
docência. O procedimento é realizado via Portal do Estudante.
É preciso anexar arquivo digitalizado de comprovante (contrato
ou carteira de trabalho). 
§  3ª  –  Para  os  docentes  egressos  do  PPEdu  poderá  ser
solicitado o aproveitamento dos créditos da disciplina 2 EDU
212 – Estágio de Docência na Graduação I.


