
 
 

 
 
 
 

GRADE CURRICULAR 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  

MESTRADO 

DISCIPLINAS/SEMINÁRIOS OBRIGATÓRIOS: 

Pesquisa em educação (03 créditos) 

Teorias educacionais contemporâneas e formação pedagógica (03 créditos) 

Seminário de dissertação (02 créditos) 

 Fundamentos da educação*  

 Processos educativos e linguagem* 

 Políticas educacionais* 

ELABORAÇÃO DE DISSERTAÇÃO: 

Elaboração de dissertação I (01 crédito) 

Elaboração de dissertação II (01 crédito) 

Elaboração de dissertação III (01 crédito) 

Elaboração de dissertação IV (01 crédito) 

PRORROGAÇÃO 

Elaboração de dissertação V (01 crédito) 

Elaboração de dissertação VI (01 crédito) 

Eletivas/optativas e outros (12 créditos) 

 Participação em grupo de pesquisa – 03 créditos (máximo) 

 Atividades Programadas – 03 créditos (máximo) 

 Disciplinas eletivas/optativas – 06 créditos (mínimo) 

DOUTORADO 

DISCIPLINAS/SEMINÁRIOS OBRIGATÓRIOS: 

Formação pedagógica e problemas educacionais contemporâneos (03 créditos) 

Processos socioeducativos e políticos em sociedades complexas (03 créditos) 

Seminário de pesquisa (03 créditos) 

Seminário de tese (02 créditos) 

 Fundamentos da educação *  

 Processos educativos e linguagem* 

 Políticas educacionais * 

ELABORAÇÃO DE TESE (01 crédito) 

Elaboração de tese I  

Elaboração de tese II 

Elaboração de tese III 

Elaboração de tese IV 

Elaboração de tese V  

Elaboração de tese VI  

Elaboração de tese VII  

PRORROGAÇÃO 

Elaboração de tese VIII 

Elaboração de tese IX 

Eletivas/optativas e outros (18 créditos) 

 Participação Grupos de Pesquisa – 03 créditos (máximo) 

 Atividades Técnico-Científicas – 03 créditos (máximo) 

 Disciplinas eletivas/optativas – 06 créditos (mínimo) 

 Aproveitamento mestrado – até 06 créditos (depender da análise do CPG) 



ATIVIDADES OFERECIDAS AO MESTRADO E AO DOUTORADO 

DISCIPLINAS ELETIVAS/OPTATIVAS (02 créditos) 

Alfabetização científica e tecnológica 

Análise textual discursiva 

Aprendizagem criativa e movimento maker 

Cognição em processos educativos 

Desafios da formação no ensino superior 

Educação e desenvolvimento sustentável 

Epistemologias da política educativa 

Formação humana, ética e docência 

Justiça social e direitos humanos 

Metodologia do ensino superior 

Neoliberalismo, estado, política e mercantilização da educação 

Os clássicos e a formação humana: paideia, humanitas e bildung 

Os clássicos e a formação humana: pensamento educacional contemporâneo 

Planejamento, administração e gestão educacional 

Política educacional como política pública universal 

Políticas de educação especial e inclusiva 

Políticas de formação continuada de professores 

Políticas e concepções de qualidade e equidade na educação 

Potencialidades educacionais da internet 

Problemas educacionais contemporâneos 

Processos educativos e cibercultura 

Teoria e prática pedagógica e formação docente escolar 

Teorias de aprendizagem 

DISCIPLINAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: 

Estágio de docência I: pedagogia universitária** (02 créditos) 

Estágio de docência II: práticas de pesquisa ** (02 créditos) 

Estágio de docência III: práticas de pesquisa ** (02 créditos) 

Metodologia do ensino superior (03 créditos) 

Total mínimo de carga horária a ser integralizada: 
Doutorado: 720 H/A 
Mestrado: 480 H/A 

Número mínimo de créditos a ser cursado: 
Doutorado: 36 créditos 
Mestrado: 24 créditos 

 


