Informações sobre Linhas de Pesquisa e Disciplinas Obrigatórias
LINHAS DE PESQUISA
Linha 1: Práticas Educativas em EPT:
Trata dos fundamentos das práticas educativas e do desenvolvimento curricular na Educação
Profissional e Tecnológica, em suas diversas formas de oferta, a partir de uma abordagem
inclusiva, interdisciplinar, em espaços formais e não formais, em conformidade com a perspectiva
do trabalho como princípio educativo e do currículo integrado.
Linha 2: Gestão e Organização do Espaço Pedagógico em EPT:
Trata dos processos de gestão e organização do espaço pedagógico que contribuam diretamente
com os processos de ensino, com foco nas estratégicas transversais e interdisciplinares que
possibilitem formação integral e significativa do educando.
EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS
Disciplina

Ementa
OBRIGATÓRIAS
A busca da rearticulação entre trabalho e educação
Bases Conceituais para a Educação
para uma formação humana integral ou omnilateral. As
Profissional e Tecnológica
mudanças no mundo do trabalho e as novas exigências
formativas dos trabalhadores em uma perspectiva de
emancipação dos sujeitos. O trabalho como princípio
educativo. Trabalho simples e trabalho complexo. A
relação entre o ambiente acadêmico/escolar e o setor
produtivo: os desafios de superação do capitalismo
dependente brasileiro. O ensino médio integrado como
travessia para a politecnia ou educação tecnológica. A
Educação de Jovens e Adultos e sua articulação com a
Educação Profissional e Tecnológica.
Teorias e Práticas do Ensino e
Paradigmas do conhecimento, teorias educacionais e
Aprendizagem
teorias do ensino. Objetivos da educação e mundo
contemporâneo. A pedagogia crítica e o embate teórico
com as teorias educacionais contemporâneas. Teorias
pedagógicas, processos formativos e suas implicações
nas práticas educativas, na formação de professores e
na gestão organizacional de processos educativos na
educação profissional e tecnológica.
Metodologia de Pesquisa
Ciência e senso comum. Pesquisa em Educação.
Características da pesquisa em Mestrados Profissionais
na área de Ensino. Métodos e técnicas de pesquisa.
Estruturação de projetos e elaboração de relatórios de
pesquisa. Produto educacional. Ética na pesquisa

OBRIGATÓRIAS POR LINHA DE PESQUISA
Práticas Educativas em Educação
Análise dos fundamentos da organização dos trabalhos
Profissional e Tecnológica (Linha 1)
pedagógicos na EPT, em suas diferentes modalidades
de ensino. Tendências do ensino e da aprendizagem na
EPT. A gestão de sala de aula. O projeto pedagógico.
Métodos de planejamento e execução das atividades
docentes. Metodologias para a criação de um ambiente
inclusivo na sala de aula. Aprendizagem dialógica
Gestão e Organização dos Espaços
Organização e gestão da escola: os professores e a
Pedagógicos em Educação Profissional construção coletiva do ambiente de trabalho.
e Tecnológica (Linha 2)
Fundamentos de uma gestão escolar participativa e
democrática. Escola e Projeto Político Pedagógico.
Relação
entre
gestão
pedagógica
(central),
administrativa e de recursos humanos. Objetivos da
escola e as práticas de organização e gestão com foco
na melhoria da aprendizagem. Os professores na
organização e gestão escolar. Ações para a prática de
gestão participativa e de gestão da participação.

