
1ª Série

2ª Série

6EDU081  DIDÁTICA: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO A

6EDU079  DIDÁTICA: TRABALHO PEDAGÓGICO DOCENTE A

6EDU084  EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE A

6EDU085  EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA B

6EDU082  FILOSOFIA E EDUCAÇÃO: ASPECTOS ANTROPOLÓGICOS

6EDU083  HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO: SURGIMENTO DA ESCOLA MODERNA

6EDU086  METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO EM EDUCAÇÃO B

6EDU080  POLÍTICAS EDUCACIONAIS B

6SOC094  SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO B

6EDU078  TRABALHO PEDAGÓGICO NA GESTÃO ESCOLAR A

6EDU089  COORDENAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO ESCOLAR E NÃO-ESCOLAR A

O planejamento de ensino como requisito essencial na organização do tra-
balho docente. Planejamento: Tipos, elementos constitutivos e planos  de
ensino.

Conceitos de educação, pedagogia, educação escolar e didática.  Teorias
pedagógicas e caracterização de trabalho docente. Formação profissional
e constituição da docência. A escola como "locus" do trabalho docente.

Conceito de diversidade, inclusão e exclusão. Processo de discriminação,
estigmatização e segregação social. Caracterização das diferenças signi-
ficativas: classe social, gênero, cultura, etnia, religião e pessoas com
necessidades especiais.

Histórico, conceito e evolução da tecnologia e seu uso em ambientes de
aprendizagem. O uso das tecnologias no processo de ensino (informática,
redes, ensino à distância). Os meios de comunicação e a indústria  cul-
tural.

Introdução à filosofia. Relação entre filosofia e educação: Enfoque antro-
pológico.

O processo histórico de sistematização da educação e da escola no ocidente
e na realidade brasileira do século XV ao século XVIII.

A formação do pesquisador no processo de construção do conhecimento na
universidade.O processo de construção do conhecimento filosófico e ci-
entífico em educação. Os diferentes enfoques teórico-metodológicos  da
pesquisa.

O cenário mundial contemporâneo: organismos multilaterais de financiamento
e as propostas para a América Latina. Política Educacional Brasileira e a
legislação atual.

A sociologia como forma de interpretação científica da realidade social.
As relações entre indivíduo e sociedade de acordo com a perspectiva  es-
trutural-funcionalista e com a perspectiva histórico-dialética. Educação
e sociedade.

Antecedentes históricos do trabalho do pedagogo (orientador educacional e
supervisor escolar) na escola pública. Especificidades da função do peda-
gogo. Formas de desenvolvimento da coordenação do trabalho pedagógico  na
organização e gestão democrática da escola pública.

Abordagens e formas de implementação do Planejamento Educacional e do Pro-
jeto Político-Pedagógico. Relação família, escola e comunidade. Conceitua-
ção e caracterização da educação em espaços não-formais. O trabalho do pe-
dagogo em espaços não escolares.
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6EDU087  DIDÁTICA: AVALIAÇÃO E ENSINO A

6EDU093  EDUCAÇÃO INFANTIL A

6EDU092  FILOSOFIA E EDUCAÇÃO: ASPECTOS EPISTEMOLÓGICOS

6EDU091  HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: SÉCULOS XVIII E XIX

6EDU088  ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL A

6EDU094  PESQUISA EDUCACIONAL B

6EDU090  PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO B

6EDU099  ALFABETIZAÇÃO B

6EDU098  DIDÁTICA DA MATEMÁTICA PARA AS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL B

6EDU100  EDUCAÇÃO ESPECIAL A

6EST613  ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Conceitos básicos e abordagens atuais. Técnicas e instrumentos de avalia-
ção na escola básica. Comunicação dos resultados da avaliação.

Perspectivas históricas, social, política e cultural da educação infantil
no Brasil. História da educação infantil. Função das instituições de edu-
cação infantil: integração entre os cuidados e a educação.Política nacio-
nal e formação de professores de educação infantil. Desafios da  educação
infantil na atualidade.

Relação entre filosofia e educação: enfoque epistemológico.

O processo de constituição histórica da educação e da escola no Brasil,
tendo por referência a educação ocidental no final do século XVIII    e
século XIX.

Credenciamento, organização e gestão de instituições de educação infantil.
Subsídios para elaboração da proposta pedagógica: princípios norteadores e
fundamentos legais e didático-pedagógicos na educação infantil;  elementos
da proposta pedagógica; articulação entre a família, a escola e a  comuni-
dade.

As diferentes abordagens de pesquisa em educação. Elaboração de um projeto
de pesquisa educacional.

A psicologia do desenvolvimento e suas interfaces com a educação:  temas,
perspectivas atuais e pesquisas no Brasil. Abordagens teóricas no  estudo
do desenvolvimento humano: ecológica, sócio-histórica, psicanalítica    e
epistemologia genética. Desenvolvimento humano: questões contemporâneas e
sua relevância social.

Concepções de alfabetização. Processos de alfabetização sintéticos, analí-
ticos e ecléticos: evolução histórica e análise crítica. As relações entre
alfabetização e letramento. O processo de construção da leitura e  da  es-
crita.

Pressupostos teórico-metodológicos do ensino da matemática e suas implica-
ções no processo de ensino-aprendizagem das séries iniciais do ensino fun-
damental. Parâmetro Curricular de Matemática e Currículo Básico do  Estado
do Paraná: tendências e concepções. Metodologias para o ensino de números,
medidas, geometria e tratamento da informação.

Caracterização das necessidades educacionais especiais. Educação Especial
nos diferentes níveis de ensino. Adaptações Curriculares. Estratégias pe-
dagógicas favorecedoras da inclusão no contexto escolar. Avaliação    das
necessidades educacionais especiais no contexto educacional.

Vivência da realidade de Centros de Educação Infantil. Problematização de
situações para elaboração, execução e avaliação de propostas de interven-
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6EDU097  FILOSOFIA E EDUCAÇÃO NO BRASIL

6EDU102  GESTÃO ESCOLAR E CURRÍCULO A

6EDU101  HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: SÉCULO XX

6EDU096  PRÁTICA EDUCATIVA COM CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS A

6EDU095  PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM B

6EDU103  SABERES E FAZERES DA EDUCAÇÃO INFANTIL A

6TCC608  TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I A

6EDU106  COORDENAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO EM ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO NÃO
FORMAL

6EDU108  DIDÁTICA DA GEOGRAFIA PARA AS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL A

6EDU105  DIDÁTICA DA HISTÓRIA PARA AS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL A

ção.

Pensamento filosófico e a educação no Brasil.

Histórico, conceituação e pressupostos teóricos do currículo. Pensamento
pedagógico e currículo no Brasil. Enfoque  sócio-político  e  integração
curricular. O papel do pedagogo na construção do currículo  e na  gestão
escolar.

O processo de constituição da educação e da escola no Brasil no século XX,
nos seus diferentes níveis e modalidades.

Organização do trabalho pedagógico com crianças de 0 a 3 anos. Planejamen-
to de atividades e rotinas educativas: banho, sono, alimentação,  controle
dos esfíncteres. A organização de ambientes interativos. A interação  pro-
fessor, bebê e família.

Abordagens comportamentalistas da aprendizagem.  Teoria   da  Aprendizagem
Social. Aprendizagem Significativa. Teoria do Processamento da Informação.
Inteligência e Aprendizagem.

Currículo, planejamento e avaliação na educação infantil.  Pressupostos
teórico-metodológicos para a educação da criança de 0 a 5 anos. O fazer
pedagógico nas instituições de educação infantil:Organização do tempo e
do espaço. Áreas do conhecimento na perspectiva do Referencial Curricu-
lar Nacional para a Educação Infantil.

Elaboração do projeto de pesquisa e desenvolvimento da primeira fase da
pesquisa.

Organização do trabalho pedagógico em espaços de educação não-formal. A
relação entre educação e projeto político-ideológico nos movimentos so-
ciais. Perspectivas de atuação do pedagogo.

Perspectivas teóricas e metodológicas do ensino da Geografia nas  séries
iniciais do ensino fundamental. Constituição da disciplina escolar. Pro-
postas curriculares, abordagens,conteúdos e métodos para a construção do
conhecimento geográfico. Formação de conceitos. Análise das  transforma-
ções e das relações natureza e sociedade.

6EDU105 Didática da História para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental
AConhecimento histórico e o ensino de história nas séries iniciais  do en-
sino fundamental. Redefinição de conteúdos,  abordagens  e   metodologias.
Constituição da disciplina escolar. Propostas curriculares. Construção  de
conceitos. Tempo histórico, memória e cultura.
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6EDU104  DIDÁTICA DA LÍNGUA PORTUGUESA PARA AS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL A

6EDU107  DIDÁTICA DAS CIÊNCIAS DA NATUREZA PARA AS SÉRIES INICIAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL A

6EDU109  EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS A

6EDU110  EDUCAÇÃO E TRABALHO B

6EST614  ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR

6EST615  ESTÁGIO SUPERVISIONADO NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL A

6EDU113  SABERES E FAZERES DO PROFESSOR DIANTE DAS DIFICULDADES DE
APRENDIZAGEM A

6TCC609  TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II A

6EST616  ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GESTÃO DA EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL

6EDU112  FILOSOFIA E EDUCAÇÃO: ASPECTOS AXIOLÓGICOS

6EDU114  LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS

Pressupostos teórico-metodológicos da língua portuguesa e suas implicações
no processo de ensino e aprendizagem nas séries iniciais do ensino  funda-
mental. A língua como produto do coletivo e histórico. A variação linguís-
tica. A leitura, produção de textos e análise linguística.  As    diversas
propostas de ensino da língua portuguesa.

Ciências da Natureza na escola: constituição da disciplina e áreas de
conhecimento de referência. Perspectivas teórico-metodológicas e suas
implicações no aprendizado: diferentes abordagens, conteúdos e  modos 
de conceber a elaboração conceitual.

Educação de jovens e adultos: abordagem histórica, política e conceitual,
desafios e perspectivas. Alfabetização de jovens e  adultos:  história  e
conceitos, propostas teórico-metodológicas.

Contextualização histórica da relação entre trabalho e educação. Organiza-
ção do trabalho e exigências educativas contemporâneas. As diferentes pro-
postas de formação para e pelo trabalho.

A atuação do pedagogo na gestão da escola pública. Elaboração, desenvolvi-
mento e avaliação de projetos educativos.

Vivência no espaço profissional. Problematização de situações para a ela-
boração, execução e avaliação de propostas de intervenção.

Histórico das concepções de dificuldades de aprendizagem.  Caracterização
das dificuldades de aprendizagem. Abordagens contextuais: prevenção e in-
tervenção. Multiplicidade de fatores na determinação das dificuldades  de
aprendizagem. Possibilidades de observação das dificuldades de aprendiza-
gem em sala de aula. Possíveis alternativas de atuação pedagógica nas di-
ficuldades de aprendizagem em diferentes contextos educativos.

Desenvolvimento do trabalho monográfico de pesquisa.

Atuação do Pedagogo na gestão da educação não formal. Elaboração, desen-
volvimento e avaliação de projetos educativos.

Relação entre filosofia e educação: enfoque axiológico.

Aspectos clínicos e educacionais da surdez. A cultura das pessoas  surdas.
Análise das tendências educacionais:  segregação  e  inclusão  dos  alunos
surdos. Caracterização e  desenvolvimento da Língua Brasileira de   Sinais
(LIBRAS): aspectos lógicos, morfológicos e gramaticais (sintaxe).  Experi-
mentação da utilização da libras:desenvolvendo a expressão gestual-visual-
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6TCC610  TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO III A

6EDU115  TÓPICOS ESPECIAIS EM DIDÁTICA A

6EDU111  TÓPICOS ESPECIAIS EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO A

visual-especial. Análise do processo de tradução e interpretação:  Libras/
Português, Português/Libras.

Conclusão do trabalho monográfico de pesquisa.

Abordagem de tópicos no campo da didática, relevantes para a formação do
professor.

Estudos e pesquisas históricas sobre os diferentes níveis e modalidades da
educação escolar.


