UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo
COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

1. EIXO AGLUTINADOR:
1. A Seminários de Fundamentação: Processos Formativos e Desigualdades Sociais
Disciplina obrigatória oferecida por professores das duas linhas de pesquisa, que tem como
objetivo a discussão da relação teórico-metodológica entre a área de Educação e o recorte
específico da área de concentração - Processos Formativos e Desigualdades Sociais.
1.B Seminários de Pesquisa
Seminários de caráter obrigatório, coordenados por professores das duas linhas de pesquisa,
constitui-se como um espaço de apresentação e discussão das pesquisas desenvolvidas no
Programa e das propostas formuladas pelos mestrandos. Buscamos nesses encontros
aprofundar aspectos teórico-metodológicos concernentes aos projetos dos alunos.
2. EIXO DIVERSIFICADO:
2.A Estudos Temáticos
Disciplinas eletivas que se configuram em expressões temáticas de discussões candentes,
nos campos de conhecimentos que percorrem as linhas de pesquisa. O aluno deverá,
obrigatoriamente, fazer duas.
2.B Aprofundamento de estudos
Disciplinas eletivas ligadas às pesquisas que compõem o programa, que têm como objetivo
particularizar o debate referente ao tema ao qual a dissertação se filia. O aluno deverá fazer
pelo menos uma. Podem ser substituídas por disciplinas feitas fora do Programa, em
instituição credenciada, em área afim.
3. Atividades
3.A Encontros de Pesquisa e Orientação I
Acompanhamento e orientação individual e coletiva no processo de desenvolvimento do
projeto de pesquisa com vistas à qualificação
3.B Encontros de Pesquisa e Orientação II
Acompanhamento e orientação individual e coletiva no processo de desenvolvimento da
pesquisa com vistas à elaboração da dissertação.
3.C Encontros de Pesquisa e Orientação III
Orientação individual no processo de elaboração final e defesa da dissertação.
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3.D Exame de Qualificação
Requisito obrigatório para a defesa da dissertação

3.E Atividades complementares
Apresentação de trabalhos em congressos, seminários e afins (em encontros reconhecidos
na área do Programa), inserção em atividades de pesquisa e extensão com resumo de
trabalho ou artigos publicados.
3.F Defesa da Dissertação
3.G Estágio em Docência
ESTRUTURA CURRICULAR
1. EIXO AGLUTINADOR - DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
CRÉDITOS

CH

Seminários de Fundamentação: Processos Formativos e
Desigualdades Sociais

04

60

Seminários de Pesquisa

04

60

Subtotal

08

120

2. EIXO DIVERSIFICADO – DISCIPLINAS ELETIVAS
2.A Estudos temáticos
A formação do professor universitário
Ações coletivas, movimentos instituintes e direito à educação
Conhecimento, cultura e tecnologia no contexto das relações
centro-periferia
Cotidiano escolar, leitura e escrita
Educação patrimonial e formação de professores
Educação popular e processos educativos
Estudos das infâncias no Brasil: uma abordagem histórico-cultural
Etnografia e educação
Expansão escolar e desigualdades sociais no Brasil
Formação de professores, história e política
Memória, história e cultura escolar
O público e o privado na esfera social
Poder, território e diferenças
Políticas sociais e educação
Mínimo a cursar

04

60

08

120
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2.B Aprofundamentos de Estudos
Abordagens teórico-metodológicas para o estudo da juventude
A crítica da Moral e da Ética nos discursos educativos e na
produção das subjetividades
Modernização e pobreza no Brasil
Moral, políticas afirmativas e subjetividade: individualismo e
autonomia na contemporaneidade
Movimentos sociais, educação popular e direito à educação
Políticas educacionais na contemporaneidade
Políticas educacionais e educação básica
Processos formativos e escolarização
Produção de subjetividade e práticas políticas
Representações, identidades e histórias de vida
Temas de pesquisa em docência, saberes e práticas
Temas de Filosofia e Educação

04

60

Mínimo a cursar

04

60

Subtotal

12

180
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3. ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS
3.A Encontros de Pesquisa e Orientação I
04

60

04

60

04

60

02

30

02

30

3.E Defesa da Dissertação

04

60

Subtotal

20

300

-

15

3.B Encontros de Pesquisa e Orientação II
3.C Encontros de Pesquisa e Orientação III
3.D Exame de Qualificação
3.F Publicação Científica

3.G Estágio em Docência
TOTAL PARA INTEGRALIZAÇÃO
TOTAL

40

615
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