
                      

EMENTAS DISCIPLINAS ELETIVAS – JANEIRO DE 2019 

 

1ª Semana (07 a 11 de janeiro de 2019) – 13h30 às 16h30 

 

Projetos Escolares a Partir da Literatura e do Cinema – Profa. Carolina Alves Magaldi - 

33 vagas 

A disciplina “Projetos escolares a partir da literatura e do cinema” busca ampliar as 

possibilidades de desenvolvimento de projetos escolares a partir da literatura e dos filmes 

que crianças e adolescentes optam por ler e assistir em seus momentos de lazer. Para tal, 

dividiremos as propostas em 5 eixos: 

a) gêneros discursivos e literários,  

b) referências tecnológicas,  

c) representações sociais,  

d) adaptações  

e) conexões transdisciplinares. 

 

Introdução a Métodos Qualitativos de Pesquisa em Ciências Sociais – Wagner Silveira 

Rezende – 30 vagas 

Identificar, distinguir e comparar vantagens e limitações relativas de diferentes técnicas de 

pesquisa são competências necessárias para responder adequadamente a diferentes 

problemas científicos, e para elaborar e realizar projetos de pesquisa no campo das ciências 

sociais. A disciplina propõe uma breve apresentação sobre pesquisas qualitativas em 

ciências sociais, considerando suas características centrais, e seus métodos mais utilizados: 

em especial a observação participante, as entrevistas e os grupos focais, distinguindo-os 

entre si e entre métodos quantitativos (surveys) de pesquisa. A análise desses métodos 

passa pela concepção e tratamento de aspectos cruciais à produção de conhecimento 

científico válido, confiável e generalizável. 

 

1ª Semana (07 a 11 de janeiro de 2019) – 16h45 às 19h45 

 

Autonomia no Processo Ensino-Aprendizagem: Implicações para a Gestão Escolar – 

Profa. Ilka Schapper Santos – 33 vagas 

Descrição sumária ou os tópicos constantes do conteúdo programático, de modo a dar uma 

ideia sobre a disciplina. 



Gênese da discussão de autonomia. Teorias da aprendizagem e o desenvolvimento da 

autonomia. Microgênese do processo ensino-aprendizagem e a autonomia. Autonomia 

como categoria para refletir a gestão escolar. 

 

Currículos, disciplinas escolares e concepções de Educação na Escola Básica – Prof. 

Wilson Alviano Júnior – 33 vagas 

A disciplina visa fornecer elementos que subsidiem a reflexão teórica a respeito das 

relações estabelecidas a partir dos currículos das instituições educativas, considerando, 

principalmente, a articulação com a função social da escola e as diferenças culturais 

presentes na sociedade. Pretende-se, assim, refletir sobre o papel da escola na transmissão 

e transformação do patrimônio cultural. 

 

Construção de Questionários – Luiz Vicente Ribeiro – 26 vagas 

Aspectos teóricos e experimentais relacionados à elaboração de itens e de questionários 

para fins de pesquisa social.  

Considerações práticas de modelagem, crítica e interpretação dos instrumentos. 

 


