
DELIBERAÇÃO – Câmara de Pós-Graduação Nº 14/2008  

 
Reestrutura a organização curricular do Programa de Pós-
Graduação em Educação (Mestrado). 

 
 

CONSIDERANDO a solicitação do Departamento de Edu-
cação, conforme processo nº 14062/2008; 

 
CONSIDERANDO a competência da Câmara de Pós-

Graduação do CEPE estabelecida pelo artigo 65, inciso II, do Estatuto;  
 

A CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO, em reunião no dia    
16 de junho de 2008, aprovou a seguinte Deliberação: 
 
Art. 1º Fica reestruturada a organização curricular do Programa de Pós-Graduação 

em Educação (Mestrado). 
 
Art. 2º A duração do Programa com área de concentração em Educação Escolar é de 

no mínimo   de  2 (dois)  períodos letivos e no máximo de 4 (quatro)    períodos 
letivos. 

 
Art. 3º O aluno deverá completar 48 (quarenta e oito) créditos, correspondentes a  720 

(setecentas e vinte) horas, assim distribuídos: 
a) 32 (trinta e dois) créditos em atividades obrigatórias;  
b) 16 (dezesseis) créditos em disciplinas optativas.  

 
Parágrafo único. O aluno bolsista da Fundação CAPES cumprirá, ainda, 2 (dois) créditos 

em Estágio de Docência na Graduação 
 
Art. 4º O desenvolvimento do Programa obedecerá à seguinte organização curricular: 
 
a) ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS (exigem-se 32 créditos) 
2 EDU 226  - Atividades Orientadas em Pesquisa 4 cr 60 h 
2 EDU 189  - Pesquisa em Educação 4 cr 60 h 
2 EDU 143  - Dissertação I 6 cr 90 h 
2 EDU 144  - Dissertação II 6 cr 90 h 
2 EDU 145  - Dissertação III 6 cr 90 h 
2 EDU 146  - Dissertação IV 6 cr 90 h 
 
b)  DISCIPLINAS OPTATIVAS (exigem-se 16 créditos) 

2 EDU 451  - Estudos Avançados em Processo de Formação 
Docente 

 
4 cr 

 
60 h 

2 EMH 013 - Motricidade Humana e Educação 4 cr 60 h 
2 HIS 130   - A Construção Social dos Saberes Escolares 4 cr 60 h 
2 EDU 183  - Didática e Fundamentos do Ensino Superior 4 cr 60 h 
2 EDU 185  - Avaliação em Educação 4 cr 60 h 
2 EDU 242 - Ensino e Pesquisa com a Metodologia da Problema-

tização 
4 cr 60 h 

2 EDU 254 - Motivação no Contexto Escolar 4 cr 60 h 
2 EDU 255 -   Desenvolvimento na Infância: Natureza e cultura em 

Interação 
 
4 cr 

 
60 h 
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2 EDU 410 
      a            } 
2 EDU 450 

 
Tópicos Especiais em Educação 

 
Créditos 
 

 
Variáveis 

2 EDU 296 - Leitura e Visão de Mundo 4 cr 60 h 
2 EDU 297 - Epistemologia e Educação 4 cr 60 h 
2 EDU 298 - Filosofia e Educação no Brasil 4 cr 60 h 
2 EDU 299 - História da Educação Escolar no Brasil 4 cr 60 h 
2 EDU 382 - Formação de Professor para inclusão de alunos com 

necessidades especiais 
 
4 cr 

 
60 h 

2 FIL 138 - Ética e Educação 4 cr 60 h 
2 PSI 141 - Articulando Psicologia e Educação: a perspectiva de 

Vygotsky 
 
4 cr 

 
60 h 

2 PSI 142 - Políticas Educacionais no Cotidiano Escolar 4 cr 60 h 
 
c)  ESTÁGIO DE DOCÊNCIA NA GRADUAÇÃO 

2 EDU 212 -   Estágio de Docência na Graduação 2 cr 30 h 
 
Art. 5º Poderão candidatar-se ao Programa graduados no ensino superior de todas as 

áreas de conhecimento, com interesse em estudos sobre  Educação Escolar.  
 
Art. 6º A seleção dos candidatos estará a cargo da Comissão Coordenadora do Pro-

grama e constará de prova escrita, exame escrito de proficiência em língua 
estrangeira classificatório, projeto de pesquisa, entrevista e análise  do curricu-
lum vitae, podendo ser acrescido outro critério julgado necessário pela referida 

Comissão. 
 
Art. 7º A avaliação do aproveitamento e a verificação da freqüência obedecerão às 

normas constantes do Regimento Geral da UEL. 
 
Art. 8º As ementas das disciplinas integrantes da organização curricular constam do 

anexo da presente Deliberação. 
 
Art. 9º O  Programa  de  Pós-Graduação  em Educação, Mestrado, integrará o Cole-

giado dos Programas de Pós-Graduação Stricto sensu e o seu controle aca-

dêmico será centralizado na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 
 
Art. 10. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-

posições em contrário constantes da Deliberação nº  09/2007 – Câmara de 
Pós-Graduação. 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 16 de junho de 2008.  

 
 
 
 
 

Prof. Alamir Aquino Corrêa  

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 
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ANEXO DA DELIBERAÇÃO – Câmara de Pós-Graduação Nº 14/2008  
 
 
2 EDU 183  - DIDÁTICA E FUNDAMENTOS DO ENSINO SUPERIOR 04 cr 60 h 

Desenvolvimento histórico do objeto de estudo da Didática. Da Didática do ensino tradicio-
nal à formação do professor reflexo  e  crítico. A  prática  docente no Ensino Superior como 
reflexo de diferentes pressupostos teóricos. A organização do processo ensino-
aprendizagem: diferentes abordagens, características e conseqüências esperadas. A práti-
ca da Metodologia da Problematização no Ensino Superior. A relação ensino-pesquisa e a 
qualidade do trabalho docente. 
 
2 EDU 185  - AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO 04 cr 60 h 

Avaliação educacional:  contexto  histórico. Análise do processo de avaliação do ensino, da 
aprendizagem e de materiais didáticos, em função das tendências educacionais recentes. 
Exame crítico da ideologia subjacente às formas usadas pela escola para avaliar e para 
escolha de critérios. Procedimentos de avaliação para a escola em diferentes contextos. 
 
2 EDU 189  - PESQUISA EM EDUCAÇÃO 04 cr 60 h 

Relações entre o Sujeito pesquisador e o Objeto de pesquisa. A pertinência entre concep-
ção de ciência e escolha dos métodos de pesquisa. A pesquisa educacional no Brasil. A 
pesquisa quantitativa, suas características e aplicações. A pesquisa qualitativa e suas dife-
rentes modalidades. Tendências metodológicas atuais da pesquisa educacional. Etapas de 
planejamento, realização e comunicação de um trabalho de pesquisa. 
 
2 EDU 212  - ESTÁGIO DE DOCÊNCIA NA GRADUAÇÃO 02 cr 30 h 

Atividades sob a supervisão de orientador visando a formação para a docência. 
 

2 EDU 226  - ATIVIDADES ORIENTADAS EM PESQUISA 04 cr 60 h 

Apresentação  e  discussão  coletiva  dos  projetos de  dissertação dos temas específicos 
de cada linha: aspectos teóricos, conceituais e metodológicos. 

 
2 EDU 242 - ENSINO E PESQUISA COM A METODOLOGIA DA 

PROBLEMATIZAÇÃO 
 

04 cr 
 

60 h 
Metodologia da Problematização com  o  uso  do  Arco  de  Maguerez: características, eta-
pas e significado educacional. Fundamentos teóricos da Metodologia da Problematização. 
Diferentes aplicações da Metodologia da Problematização: no ensino, no estudo, no traba-
lho e na pesquisa. Análise de trabalhos já realizados. Experimento, registro e análise de 
resultados obtidos com a Metodologia da Problematização, no ensino e na pesquisa sobre o 
ensino.  
 
2 EDU 254 - MOTIVAÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR 04 cr 60 h 

A motivação  do   aluno   como  problema   de  ponta  em  Educação: conceituação e modos 
de detecção. As principais linhas de pesquisa contemporâneas e sua contribuição à com-
preensão do problema. Análise dos resultados.  As diversas formas de recompensas exter-
nas e sua influência na motivação intrínseca. Teoria de metas e modos de implementar a 
meta aprender. Atribuição de causalidade. A consideração da escola como um todo na bus-
ca da motivação para aprender. 
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2 EDU 255 - DESENVOLVIMENTO NA INFÂNCIA: NATUREZA E 
CULTURA EM INTERAÇÃO 

 
04 cr 

 
60 h 

Desenvolvimento na infância: natureza e cultura em interação. Pós-modernidade: novas 
concepções sobre a infância. Interação mãe-criança; estilos de maternagem. Práticas psi-
cossociais de cuidados no ambiente familiar. Mudanças sócio-culturais e ideário educacio-
nal. Recursos de aprendizagem no ambiente familiar e escolar: mediação de pais e profes-
sores nas tarefas de desenvolvimento. Estágio atual de pesquisas na área. 

 
2 EDU 410  
       a           } 
2 EDU 450  

 
TÓPICOS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO 

 
CRÉDITOS 

 

 
VARIÁVEIS 

Temas atuais em Educação vinculados à Educação Escolar. 
 

2 EDU 296 - LEITURA E VISÃO DE MUNDO 04 cr 60 h 

Leitura e visão de mundo: a importância de leituras múltiplas, nos contextos de ensino-
aprendizagem. Leituras de textos escritos, de imagens e sons. O que é ler; tipos, técnicas e 
habilidades de leitura.  
 
2 EDU 297 - EPISTEMOLOGIA E EDUCAÇÃO 04 cr 60 h 
Teorias do conhecimento na modernidade e a educação. A educação face à crise dos para-
digmas. 
 
2 EDU 298 - FILOSOFIA E EDUCAÇÃO NO BRASIL 04 cr 60 h 
Panorama geral das inter-relações da Filosofia e Educação no Brasil, destacando-se as 
principais influências das doutrinas filosóficas na Pedagogia, o status da disciplina de Filo-

sofia no currículo escolar brasileiro e os espaços escolares abertos para o trabalho filosófico 
a partir das possibilidades, limites e significado desta disciplina na educação brasileira.  
 
2 EDU 299 - HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO ESCOLAR NO BRASIL 04 cr 60 h 
A escola como espaço educacional privilegiado na modernidade. A escola moderna no Bra-
sil durante o século XX. Níveis e modalidades de educação na história da educação brasi-
leira. Formação de professores para os diferentes níveis de ensino. 
 
2 EDU 382 - FORMAÇÃO DE PROFESSOR PARA INCLUSÃO 

DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 
 
4 cr 

 
60 h 

Processo histórico e características do paradigma de inclusão e suas implicações educa-
cionais. Caracterização das necessidades educacionais especiais. Análise das políticas 
públicas referentes à inclusão dos estudantes com necessidades educacionais especiais. 
Estratégias de organização de sala de aula para promover a inclusão: avaliação educacio-
nal na perspectiva inclusiva, adaptações curriculares e grupos cooperativos. Análises da 
formação inicial e continuada de professores para inclusão de alunos com necessidades 
educacionais especiais. 
 
2 EDU 451 - ESTUDOS AVANÇADOS EM PROCESSO DE FORMA-

ÇÃO DOCENTE 
04 cr 60 h 

Formação inicial e continuada de professores no contexto atual. Formação superior de pro-
fessores para o ensino fundamental e médio. Formação do professor de ensino superior. 
Processos de profissionalização docente. 
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2 EMH 013 - MOTRICIDADE HUMANA E EDUCAÇÃO 04 cr 60 h 

Aspectos epistemológicos da motricidade humana. Aspectos filogenéticos e ontogenéticos 
da motricidade humana. A natureza sócio-cultural da motricidade humana. A escola e a 
motricidade humana: aspectos educacionais.  
 
2 HIS 130  - A CONSTRUÇÃO SOCIAL DOS SABERES ESCOLA-

RES 
04 cr 60 h 

A forma escolar do saber. O saber ensinado. O saber escolar enquanto referência de práti-
cas sociais. O saber escolar no campo da história das disciplinas. 
 
2 FIL 138 - ÉTICA E EDUCAÇÃO 04 cr 60 h 

Fundamentos de ética. A dimensão pedagógica da ética na educação para a cidadania. 
 

2 PSI 141 - ARTICULANDO PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO: A 
PERSPECTIVA DE VYGOTSKY 

 
04 cr 

 
60 h 

Vygotsky e a psicologia de seu tempo: dados históricos. Psicologia sócio-histórico-cultural: 
questões metodológicas. Psicologia sócio-histórico-cultural: conceitos básicos. A relação 
entre o pensamento e linguagem. O jogo no processo de desenvolvimento humano. 
Vygotsky e educação. 

 
2 PSI 142 - POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO COTIDIANO ESCO-

LAR 
04 cr 60 h 

Política Educacional no Brasil a partir do século XX: origens, desenvolvimento e implicações 
no contexto escolar e no cotidiano das escolas públicas. O conhecimento do passado como 
instrumento de reflexão do presente e de planejamento do futuro. Reflexões acerca do 
papel da escola na transformação da sociedade. 
 

 
*********************** 


