DISCIPLINAS SEMESTRE 2018.2

Código

Disciplina

Cr

Professor(a)

Horário

Tipo

Nível

PGE 410301

Elaboração de Dissertação

-

Orientador

Livre

Obrigatória

M

PGE 6001000

Atividade de Tese

-

Orientador

Livre

Obrigatória

D

PGE 410311

Seminário de Dissertação I/TEP

04

Adriana
D’Agostini,

5ª feira

Obrigatória
da linha/TEP

M

Obrigatória
da linha/ECO

M

Ementa: Fundamentação Teórica da pesquisa em
Trabalho, Educação e Política. O método da
Economia Política. Relação Capital-Trabalho-Estado.
Trabalho, escola e políticas educacionais na
sociedade de classes.
PGE 410002

Seminário de Dissertação/ECO
Ementa: Estudo de diferentes abordagens e
procedimentos de pesquisa para análise das
diferentes formas de integração na educação das
tecnologias de informação e comunicação e de suas
linguagens, considerando os dois pólos dos processos
de educação (ensino/aprendizagem) e de
comunicação
(emissão/recepção
e/ou
programação/usuário), e buscando compreender as
diferentes formas de “apropriação e reelaboração
educativa” de novos meios técnicos.

8h-12h

Célia
Vendramini

04

Rogério S.
Pereira

5ª feira
8h-12h

PGE 410004

Seminário de Dissertação/SHE

04

Ementa: Interseções entre Sociologia e História da
educação. Questões teórico-metodológicas e
procedimentos de pesquisa. A problematização do
tema de pesquisa. A revisão bibliográfica. A discussão
em torno da diversidade de fontes. Memória e
História. Saber escolar e conhecimento histórico. Os
anteprojetos de dissertação.
PGE 410006

Seminário de Dissertação/FIL

Seminário de Dissertação/EI

04

Seminário de Dissertação/SUPED
Ementa: Descrição e mapeamento de temas relativos
à pesquisa em educação em geral e específicas da
linha de investigação Sujeitos, Processos Educativos e
Docência: estudo, definição e dos temas de
dissertação das mestrandas e mestrandos.

14h-18h

04

Rosana Silva de
Moura

4ª feira

Kátia Agostinho

4ª feira

Ementa: Desenvolvimento de estudos e debates com
foco na definição de perspectivas e no exame de
procedimentos teórico-metodológicos da pesquisa
em educação na linha de investigação Educação e
Infância. Descrição e mapeamento de temas relativos
à pesquisa em educação em geral e específicas da
linha de investigação Educação e Infância. Estudo,
definição e discussão dos temas de dissertação das
mestrandas e mestrandos.
PGE 410259

2ª feira

Obrigatória
da linha/SHE

M

Victor Julierme
Santos da
Conceição

Ementa: Aspectos da pesquisa filosófico-educacional.
Elementos para a reflexão filosófica, suas formas ou
possibilidades de expressão e crítica. Pensamento
conceitual: fontes, operações e linguagens estéticas.
PGE 410005

Caroline
Fernandes da
Silva,

8h-12h

8h-12h

04

Nelita Bortolloto

3ª feira

Jilvania Lima dos
Santos Bazzo

8h-12h

Obrigatória
da linha/FIL

M

Obrigatória
da linha/EI

M

Obrigatória
da
linha/SUPED

M

PGE 410257

S.E. Dimensões Estéticas da Formação Humana

04

Ementa: Aprofundamento do estudo de clássicos da
filosofia que pensaram a educação. A ideia de
formação mediante suas possíveis dimensões
estéticas. A ideia de formação e seus amplos e
múltiplos recursos de linguagem
PGE410314

Teorias e políticas de currículo/SUPED

04

Franciele Bete
Petry

Juares Thiesen

Ementa: Concepção de currículo. Estudos sobre
currículo no Brasil. Teorias críticas de currículo.
Políticas de currículo no Brasil e em Santa Catarina.
Questões do debate atual (BNCC).
PGE3162000

A Constituição do Campo Educacional Brasileiro:
1920-1940

4ª feira
14h-18h

3ª feira
8h30–12h

04

Maria das Dores
Daros

4ª feira
14h-18h

Obrigatória
da Linha/FIL

M/D

Obrigatória
da Linha/
SUPED

M/D

Obrigatória
do programa

M/D

Obrigatória
do Programa

M/D

Ementa: O lugar central do campo educacional no
âmbito social e político do período. Os intelectuais e
a política educacional. A sociologia e a psicologia nos
projetos educacionais brasileiros do período.
PGE 410049

S.E. Formação de
conceituais e históricas

Professores:

dimensões

Ementa: Formação de professores: o processo
histórico, político e conceitual sobre a formação de
professores. O estado das pesquisas sobre a
Formação de professores: principais referenciais
teóricos e de análise. Formação continuada: análise
de termos, concepções e perspectivas.

04

Márcia Hobold,

4ª feira

Maria Aparecida
Lapa de Aguiar

14h-18h

PGE 1011001

Teorias da Educação

04

Ementa: Estudo das teorias da educação. Discussão
das matrizes filosóficas e epistêmicas do pensamento
pedagógico, destacando as relações com os outros
campos de conhecimento. Estudo da presença dessas
teorias/matrizes na educação brasileira.

PGE 410019

Comunicação, Cinema e Educação/ECO

04

Ementa: Introdução às teorias da comunicação: uma
perspectiva histórica. Cinema e educação: análise de
filmes e possiblidades de uso do audiovisual em
contextos formativos. Cinema, pesquisa e educação.
PGE 410303

S.E. História da Educação Infantil em Santa Catarina:
primeiras aproximações

02

Lúcia Schneider
Hardt

5ª feira

Monica Fantin,

4ª feira

Fausto Correa Jr
(Pós-Doc.)

8h-12h

Diana Carvalho
de Carvalho

2ª feira

8h-12h

Obrigatória
do Programa

M/D

Obrigatória
do Programa

M/D

Eletiva

M/D

Eletiva

M/D

Eletiva

M/D

14h-17h

Ementa: Pesquisas sobre educação infantil em Santa
Catarina, com o foco nas instituições e na formação
de professores.
*PGE 410304

S.E. Pesquisa e Método: contribuições da psicologia
histórico cultural para o estudo da infância

02

Luciane Maria
Schlindwein

5ª feira
18h-20h

Ementa: Problemas de método. Teoria e método em
Psicologia. O problema da consciência na Psicologia
Histórico-cultural de L. S. Vigotski. Teoria do Método
e Filosofia na Política.
PGE 410306

S.E. Decolonialidade e Educação na América Latina
Ementa:
Decolonialidade
conceitos
chave.
Interculturalidade.
Epistemologias
decoloniais.
Pedagogias decolonias.

04

Elison Antonio
Paim

2ª feira
18h30-22h

PGE 410307

S.E. Sociologias contemporâneas da Educação:
diálogos críticos II

04

Ementa: Temas, problemáticas e objetos de pesquisa
da sociologia da educação. Elementos teóricometodológicos para uma sociologia da Educação a
partir da Escola de Frankfurt. A sociologia da
educação francesa: construção e reconstrução de um
campo de pesquisa. Perspectivas contemporâneas de
pesquisa sociológica na escola. Balanço e análise de
pesquisas do Núcleo de Estudos e Pesquisa Educação
e Sociedade Contemporânea sobre corpo e
escolarização. Intercâmbio internacional e redes de
pesquisa.
PGE 410308

S.E. Etnografia e educação

04

Fábio Machado,

6ª feira

Jaison José
Bassani

8h-12h

Amurabi Oliveira

6ª feira

Ementa: Introduzir e problematizar o método
etnográfico ao discente indicando suas possibilidades
de utilização na pesquisa educacional, bem como
indicando seus limites. Apresentação de abordagens
clássicas e contemporâneas da etnografia. Debate
sobre a escrita etnográfica. Analisar a partir de
investigações
etnográficas
desenvolvidas
na
realidade educacional as potencialidades no campo
da educação, refletindo criticamente sobre seus
fundamentos epistemológicos e metodológicos.
PGE 410192

S.E. Pesquisa e WEB 2.0
Ementa: Possibilidades, oportunidades e limites da
investigação na Web 2.0. Considerações éticas sobre
a pesquisa na Internet. Introdução ao uso de recursos
da Web 2.0 no trabalho do investigador. Introdução
ao uso de recursos da Web 2.0 para a pesquisa, com
dados produzidos e dados disponíveis online.

Eletiva

M/D

Eletiva

M/D

Eletiva

M/D

14h-18h

04

Andrea Lapa

4ª feira
14h-18h

PGE 410178

S.E. Tópicos Especiais em Trabalho e Educação: A
Criança, a Mulher e a Escola no Contexto da Família
Trabalhadora

02

Soraya Franzoni
Conde

5ª feira

Eletiva

M/D

Eletiva

M/D

Eletiva

M/D

14h-18h

Ementa: A família trabalhadora sob as relações
capitalistas de produção. A mulher e a criança no
contexto da industrialização. A maquinaria e a grande
indústria. A jornada de trabalho e as leis de proteção.
Educação para o trabalho: legislação, escola e
religião.
PGE 410131

S.E. Educação e Pesquisa Sociológica

04

Ementa: A pesquisa em sociologia da educação. A
educação no pensamento de Karl Marx, Max Weber
e Émile Durkheim. Educação e diferenciação social.
Educação, dominação e reprodução social: a questão
das desigualdades. Educação e meritocracia.
Educação,
socialização
e
identidade(s).
O
fracasso/exclusão e sucesso escolar. Os saberes
escolares. Educação e justiça social.
PGE 410309

S.E. O financiamento da educação básica brasileira
no contexto do capitalismo financeirizado
Ementa: Financiamento da educação pública no
Brasil: contexto, conceitos, fundamentos legais,
fontes de recursos, políticas de fundos e aspectos
gerais. Financiamento de políticas e programas da
educação básica. Valorização do magistério: piso,
carreira e remuneração. Controle dos gastos públicos
em educação.

04

Ione Ribeiro
Valle

Marcos Edgar
Bassi

5ª feira
14h-17h30

2ª feira
14h-18h

PGE 410310

S.E. As gambiarras e suas asas

04

Ementa: A educação entre molduras carcomidas. A
gambiarra como um modo de afirmação da vida. Os
labirintos precários e instáveis da pesquisa.
Parangolés ficcionais no espaçotempo da formação.
As asas do desejo da escrita em educação.

PGE 410312

S.E. Game Design e Educação

S.E. Bases epistemológicas das pesquisas do campo
da Educação de jovens e adultos
Ementa: A EJA como campo de produção teórica,
pesquisa e de ensino. Concepções teóricometodológicas das pesquisas, discursos e debates
curriculares no campo da EJA.

5ª feira

Eletiva

M/D

Eletiva

M/D

Eletiva

M/D

8h-12h

Eduardo Silveira
(IFSC)

04

Ementa: Jogos digitais e analógicos. Elementos de
Game Design. Tipos de jogadores. Jogos Educativos.
Documento de game design educativo (GDDE).
Aprendizagem baseada em jogos: concepção,
desenvolvimento, uso e aplicação de jogos na
educação e na formação docente. O professor e o
game design. Prototipagem: construção e testes de
jogos como espaço de aprendizagem. Gamificação.
PGE 410134

Leandro
Belinaso,

04

Dulce Márcia
Cruz

Maria Hermínia
Laffin

5ª feira
14h-18h

5ª feira
8h-12h

PGE 410267

S.E. Biopolítica, Governamentalidade e Educação

04

Santiago Pich

Ementa: O desenvolvimento do conceito de
biopolítica. A elaboração foucaultiana do conceito de
biopolítica. Governamentalidade e biopolítica. A
análise foucaultiana do cristianismo. Poder pastoral e
a política moderna. O problema da confissão. A
produção do estado de obediência. A recepção dos
conceitos de biopolítica e de governamentalidade no
campo acadêmico da educação no Brasil.

PGE 3056000

Estudo Individualizado

PGE 1013001

Eletiva

M/D

14h-18h

02

Orientador(a)

01

PGE 1013002

3ª feira

02
Estágio Docência

Orientador(a)

PGE 1013003

03

PGE 1013004

04

São estudos propostos e supervisionados por um
professor credenciado do PPGE dirigido para um ou dois
alunos regulares do Programa. Os estudos
individualizados podem corresponder até dois créditos
atribuídos aos alunos, não contam créditos para o
docente. O professor deverá submeter ao Colegiado a
proposta de trabalho com título, nome do professor,
nome do(s) alunos(s), número de créditos, justificativa,
objetivos, metodologia, cronograma e bibliografia. Ao
final do semestre, deverá encaminhar à secretaria do
PPGE o conceito atribuído aos(s) alunos(s).
Documentos requeridos e procedimentos para matrícula
em estágio de docência: 1. Plano de Ensino da Disciplina;
2. Duas vias do Plano detalhado de trabalho para o aluno
de Pós-Graduação, elaborado em conjunto com o
professor responsável pela disciplina (caso não seja o
mesmo) informando: i) número de créditos pleiteados; ii)
as atividades que serão realizadas pelo pós-graduando e
iii) contribuições desta atividade para a pesquisa e a
formação do mestrando; 3)Aval do Chefe e Coordenador:
o pós-graduando deve apresentar duas cópias dessa
documentação para obter aval o Chefe do Departamento

ao qual pertence a disciplina e do Coordenador do Curso
de Graduação para o qual a disciplina é ofertada. Ambos
devem expressar sua anuência. O aluno deve deixar uma
via do Plano com a Chefia do Departamento e
encaminhar a solicitação de matrícula no Estágio de
docência à Secretaria do PPGE para aprovação do
Colegiado no Programa
* PGE 410304 será oferecida nos meses de setembro e outubro.

