
1. Apresentação 

 

Nossa Universidade é uma instituição de ensino superior credenciada no 

Estado Americano da Flórida, para oferecer mais de 400 cursos distribuídos 

em programas de extensão, graduação, especialização, mestrado e 

doutoramento. Estes programas, reconhecidos globalmente, beneficiando 

estudantes em diversos países do mundo. 

O programa de pós-graduação em Ciências da Educação objetiva 

desenvolver nos alunos várias habilidades necessárias para se destacarem 

na gestão administrativa, pedagógica e na docência, bem como promover o 

olhar para educação do desenvolvimento sustentável. 

Com metodologia de educação à distância, o Mestrado em Ciências da 

Educação tem como objetivo a disseminação do conhecimento 

teórico/prático entre profissionais da educação que atuam nas áreas: 

administrativa, pedagógica, docente. 

O curso apresenta uma estrutura curricular, embasando-se a articulação 

entre conhecimento atualizado, domínio da metodologia pertinente e 

aplicação orientada para o campo de atuação profissional específico.  

O mestrado tem a duração de dois anos.  

O curso conta com os seguintes diferenciais:  

 
A) Associação teorias e práticas de ensino e aprendizagem 

B) Metodologia colaborativa a partir de situações-problemas 

C) Professores com experiência na educação básica e superior 

 
 

Associação Teorias e Práticas de Ensino 

 

O Nosso mestrado é inovador, oferecendo a possibilidade de unir teoria e 

prática. Os acadêmicos terão acesso às disciplinas, assim como livros 

digitais e aulas gravadas. Podendo usar os conteúdos apreendidos no seu 

cotidiano, utilizando as TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação), 

promovendo assim uma interação entre o mundo digital e o fazer educacional. 

O programa concentra suas atividades de pesquisas curriculares nas práticas 

educacionais a partir dos contextos da educação, sociedade e ambiente, 

vislumbrando a educação como objeto de estudo que deve ser 

compreendida na sua multidimensionalidade humana, estimulando o 

processo multidisciplinar e pluridisciplinar. 



Durante curso, os acadêmicos terão a oportunidade de desenvolver 

competências e habilidades que os auxiliarão em suas práxis. A teoria é 

apresentada nos materiais disponibilizados e as práticas a partir das 

situações-problemas apresentadas nas disciplinas que os levarão ao campo 

em busca das soluções. De modo que, os materiais didáticos sejam 

elaborados visando a teoria, assim como a prática, ou seja, situações-

problemas que promoverão a associação dos conhecimentos aprendidos com 

fazer educacional. 

 

 

a) Metodologia de Situações-problemas 
 

 

A educação à distância aliada à metodologia de situações-problema chama 

o acadêmico a ser o principal responsável pela sua aprendizagem, e o 

professor funciona como orientador importante desse processo, com o 

objetivo de substituir a exposição de conteúdos de forma tradicional, visando 

a eficácia do processo educacional. 

A metodologia fortalece a teoria e a prática. Cada disciplina apresentara uma 

situação-problema, que possibilitará os acadêmicos associarem diretamente 

conhecimentos teórico e prático, haja vista que essas situações os levarão a 

uma atividade prática investigativa e contextualizada. Uma metodologia lhes 

permite em busca de respostas dentro do contexto educacional a partir da 

realidade. 

Uma metodologia que possibilita ação-reflexão-ação e o aprender 

desencadeador disparado a partir das situações-problemas, assegurando 

uma aprendizagem significativa, que se desenvolve no contexto da prática. 

 

D) Professores com experiência na educação básica e superior 

 

O desenvolvimento profissional de professores da educação básica e 

superior pauta-se na sua formação acadêmica, bem como nas experiências 

profissionais vivenciadas por estes professores. Essas últimas contribuem 

para a sua constituição profissional, revelando profissionais cada vez mais 

capacitados para desenvolver com maestria suas atividades docentes em 

Instituição de ensino básico superior. 

A escolha da docência como profissão inicial; as experiências profissionais 

marcadas por tentativas e erros e a solução de problemas a partir de suas 

próprias experiências; assim como a responsabilidade pelo sucesso 



profissionais está atrelada às atividades de seu cotidiano. A natureza 

complexa das escolas e universidade e da profissão docente é uma 

realidade. A formação para a docência se constitui como um processo sólido 

para o desenvolvimento profissional docente. Essas são as características 

dos nossos professores. 

 

 

2. Áreas de Concentração/linha de pesquisa 
 

A área de concentração do programa de Mestrado em Educação é composta 

por duas linhas de pesquisas que possibilitam ao acadêmico uma visão 

ampla do processo educativo, promovendo a mobilidade de pesquisa nos 

vários campos e temáticas da educação. O programa concentra suas 

atividades de pesquisas curriculares nas práticas educacionais a partir dos 

contextos da educação. 

 

Linha de Pesquisa 01: Políticas Públicas de Ensino e Formação de 

professores 

A linha reúne pesquisas e estudos que têm como foco as políticas educacionais, a 
formação inicial e continuada de professores e os debates em relação ao ensino 
nas diferentes etapas e modalidades da Educação Básica ao Ensino Superior. 
Integram essa linha pesquisadores de distintos campos disciplinares com 

diferentes abordagens teóricas e metodológicas contemplando os seguintes temas: 

 

Linha de Pesquisa 02:    Educação e Diversidades: práticas socioculturais 

Esta linha busca desenvolver projetos de pesquisa sobre educação e suas 

múltiplas interfaces com as demais instâncias da sociedade. Para tanto, 

privilegiam-se nesta linha as abordagens históricas, culturais, psicológicas e 

sociológicas, numa perspectiva interdisciplinar. 

 

 

3. Público-alvo 
 

Profissionais da área da educação e profissionais de áreas afins. 

 

4. Objetivos do Curso 



 
 

 Estimular a produção de conhecimento no campo da educação, 

sociedade e ambiente; 

 Formar e qualificar educadores construindo conhecimentos em 

educação, sociedade e ambiente; 

 Formar profissionais capazes de desenvolver projetos interventivos no 

campo da educação, sociedade e ambiente. 

 Desenvolver habilidades que auxiliem na produção e construção de 

conhecimentos tendo em vista, os avanços das concepções 

educacionais, didáticas pedagógicas das metodologias de pesquisa, 

da sociedade e do meio ambiente. 

 

5. Perfil Profissional 
 

A Universidade pretende formar mestres com espírito crítico, capazes de 

utilizar o instrumental teórico e prático construído ao longo do curso para o 

desenvolvimento de projetos interventivos que apontem soluções dos 

problemas enfrentados pelos profissionais no seu cotidiano. 

 

Os acadêmicos deverão ao final do curso: 

 

 Demonstrar habilidade para analisar problemas e processos, avaliar, 

apresentar soluções de problemas no campo da educacional; 

 Ter capacidade para apresentar ideias e conclusões de forma oral e 

escrita, de maneira compreensível para os outros; 

 Demonstrar capacidade de entender relações entre diferentes 

realidades, compreendendo a relação entre teoria e pratica; 

 Dispor de uma visão holística, possibilitando o entendimento da 

estrutura e do funcionamento do campo de conhecimento do 

processo educativo. 

 

 

 

 

6. Matriz Curricular 
 

O Mestrado em Ciências da Educação é composto das seguintes disciplinas 

 



        DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS                        CARGA HORÁRIA /CRÉDITOS 
CCCC CARGA-HORÁRIA 

1 - Metodologia da pesquisa 60 horas – 4 Créditos 

2 – Educação brasileira 60 horas – 4 Créditos 

3 – Formação docente e práticas pedagógicas 60 horas – 4 créditos 

4 – Teoria e métodos em educação   60 horas – 4 créditos 

DISCIPLINAS OPTATIVAS (Linha I) CARGA HORÁRIA /CRÉDITOS 

5 – Filosofia da educação 60 horas – 4 Créditos 

6 – Práticas educativas e organização  curricular 60 horas – 4 Créditos 

7- Cultura Brasileira: educação e pensamento  
negro 

60 horas – 4 Créditos 

8 – Tópicos em ensino e aprendizagem 60 horas – 4 Créditos 

 Total 480 horas – 32 Créditos 

DISCIPLINAS OPTATIVAS (Linha II) CARGA HORÁRIA /CRÉDITOS 

9 – Gênero e diversidade nos espaços de ensino 60 horas – 4 Créditos 

10 – Prática pedagógica em educação sexual 60 horas – 4 Créditos 

11 – Corpo, cultura e educação 60 horas – 4 Créditos 

12 – Etnoconhecimento e educação escolar 60 horas – 4 Créditos 

Total  480 horas – 32 Créditos 

 

 

 

 

 

 

7. Ementas das disciplinas 
 



 

Metodologia da Pesquisa 

Fundamentos da Metodologia Científica. A Comunicação Científica. Métodos e 

técnicas de pesquisa. A comunicação entre orientados/orientadores. Normas para 

Elaboração de Trabalhos Acadêmicos. O pré-projeto de pesquisa. O Projeto de 

Pesquisa. O Experimento. A organização de texto científico (Normas ABNT). 

 

Educação brasileira 

As matrizes teóricas que influenciaram e influenciam o pensamento educacional 

brasileiro, expressas, principalmente, em políticas educacionais e práticas 

educativas, bem como as diferentes conformações constituídas sob estas 

influências. 

 

 

Formação docente e práticas pedagógicas 

A disciplina aborda o processo de formação inicial e continuada de professores(as), 

tendo como eixos básicos as relações entre teoria e prática, ensino, pesquisa e 

extensão, conteúdo e método, inclusão escolar e formação docente, na perspectiva 

de uma reflexão e análise sobre políticas de formação que possibilitem 

compreender a realidade concreta do ensino praticado nas escolas. 

 

Teoria e métodos em educação 

Concepções teóricas de educação e dos processos pedagógicos. A relação teórica 

e prática no pensamento pedagógico. As tendências e correntes da educação; 

teorias críticas em educação. As contribuições das teorias sociológicas e históricas 

na construção das teorias da educação. Estudo dos paradigmas educacionais 

atuais e a situação da educação no mundo contemporâneo. A 

multidimensionalidade da didática e o processo de ensino-aprendizagem; a 

interação do ensino e o cotidiano escolar. Os métodos de ensino-aprendizagem 

como elemento do planejamento de ensino-aprendizagem; escolha dos 

procedimentos de ensino e organização das experiências de aprendizagem: 

critérios básicos e classificação dos métodos de ensino-aprendizagem; métodos e 

procedimentos de ensino-aprendizagem socializantes; métodos sócio-

individualizantes. 

 

Filosofia da educação 



Discussão do estatuto da Filosofia da Educação a partir das perspectivas: (a) como 

aplicação de alguma filosofia; (b) como disciplina que determina os valores da 

educação; (c) como crítica das teorias pedagógicas. Discussão dos elementos-

chaves da teoria da argumentação de Chaim Perelman: (a) Lógica e Retórica; (b) 

Os âmbitos sociais da argumentação; (c) Analogias e metáforas; (d) Opiniões e 

verdades - argumentação e temporalidade. Discussão de algumas das principais 

teorias do conhecimento que marcaram o pensamento filosófico ocidental e 

algumas das mais expressivas teorias pedagógicas formuladas no Brasil 

Contemporâneo. 

 

Prática pedagógica em educação sexual 

Fundamentos básicos da Educação Sexual. Abordagens de Educação Sexual. O 

ensino da sexualidade como Tema Transversal, segundo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN). Formação dos educadores sexuais; formação 

continuada e o modelo reflexivo de formação. Estratégias de ensino para o 

trabalho com crianças, adolescentes e jovens. Educação Sexual e escola 

inclusiva. Temáticas polêmicas. Educação Sexual como projeto político. 

 

Cultura Brasileira: educação e pensamento negro 

Estudo das medidas legais (leis e pareceres) que instituíram a obrigatoriedade da 

inclusão desses conteúdos nos currículos das escolas brasileiras. As reflexões 

sobre a definição de parâmetros para o ensino Cultura Afro-Brasileira e suas 

consequências na formação de professores. História da África como disciplina 

acadêmica: discussão sobre temas e debates presentes no ensino universitário. A 

produção de saberes a partir de indivíduos externos ao ambiente universitário: 

projetos, programas e a atuação de movimentos sociais e comunidades negras na 

construção do conhecimento nesse campo. 

 

Tópicos em ensino e aprendizagem 

A disciplina abordará as fronteiras do conhecimento em educação, discutindo os 

temas mais atuais relacionados ao processo de ensino e aprendizagem. Os 

tópicos abordados pela disciplina serão:  A educação e o processo de ensino e 

aprendizagem; Metacognição e como o cérebro aprende; A ciência por trás dos 

métodos ativos de ensino; Estratégias de autoavaliação docente para 

aprimoramento continuo; Identificação de dificuldades e propostas de soluções 

para dentro e fora da sala de aula. 



 

Gênero e diversidade nos espaços de ensino 

Aborda as questões de gênero, raça/etnia e sexualidade, com foco na reflexão 

sobre o currículo e a prática pedagógica, no reconhecimento das diferenças e na 

valorização da diversidade. Destaca o respeito à diversidade étnico-racial, sexual 

e de gênero, o enfrentamento ao preconceito, à discriminação e à violência 

relacionada ao racismo, ao sexismo e à homofobia. Promove a elaboração de 

práticas de ensino capazes de desconstruir do preconceito e a discriminação e na 

superação do ciclo de sua reprodução pela/na escola. 

 

Práticas educativas e organização curricular 

Visa a produção de conhecimentos, envolvendo estudos sobre organização 

curricular e práticas educativas, formação docente, cotidiano escolar, aspectos 

psicológicos e psicopedagógicos dos processos de ensino e aprendizagem e da 

relação professor-aluno, linguagens, processos de leitura e de escrita, educação 

especial, educação popular, educação a distância, ensino e aprendizagem nas 

diferentes áreas do conhecimento. 

 

Corpo, Cultura e educação 

A disciplina tem como objetivo propiciar o estudo do fenômeno corporal e sua 

interseção com os problemas sociais e culturais. Pretende, especificamente, 

investigar as bases de formulação científica do fenômeno corporal, com 

fundamento na relação estabelecida entre Educação e as Sociedades. Serão 

trabalhadas as interpretações sociológicas e antropológicas sobre o corpo, 

relacionando-as ao significado de cultura. Desta forma, será possível refletir sobre 

o corpo como uma construção cultural e social no cenário da modernidade, 

considerando aspectos como corpo e cultura corporal; corpo e simbolismo; corpo e 

meio ambiente. 

 

Etnoconhecimento e educação escolar 

Os Movimentos Sociais e a educação. A formação sócio-histórico-político e 

econômico da sociedade brasileira e as diferentes etnias. Etnia/Raça e a 

indissociabilidade com outras categorias de diferenças. Pesquisa e formação de 

professores para a educação das relações étnico-raciais. A História e a Cultura 

étnica nas políticas educacionais e no currículo escolar.Os processos próprios de 

ensino e de aprendizagem na Educação Indígena; dos etnoconhecimentos, dos 



códigos culturais; das tradições dos diferentes grupos étnicos, bem como das 

interações históricas, dos conflitos, dos encontros e dos confrontos interétnicos 

presentes na sociedade brasileira e nas instituições escolares. 

 

Dissertação de Mestrado 

Introdução à pesquisa educacional com atenção à área de ensino de ciências. 

Mapeamento e análise de produções recentes na área, principalmente, naquelas 

afins aos temas de pesquisa dos mestrandos. Tendências teóricas metodológicas da 

pesquisa educacional. O planejamento de pesquisa. 

 

 

8. Corpo Docente 
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