Pós-Graduação a distância
Direito Educacional
Disciplinas:
1) Introdução ao Direito Educacional
2) Regulação Educacional
3) Projeto Pedagógico do Curso I
4) Projeto Pedagógico do Curso II
5) Projeto Pedagógico do Curso III
6) Resolução de conflitos no âmbito educacional
7) Educação: Judicialização e jurisprudência
8) Práticas inovadoras de ensino na sociedade digital
9) Políticas Públicas em Educação
10) Direito do Consumidor e Trabalhista e suas implicações na Educação
11) Gestão educacional
12) Didática do ensino superior
13) Direito Trabalhista e suas implicações na Educação
14) Educação e Direitos Humanos
15) Psicologia da Aprendizagem

 EMENTAS:
Disciplina 1 – Introdução ao Direito Educacional
Noções gerais sobre direito educacional. Conceito. História do direito educacional.
Fontes e princípios do direito educacional. Relação do direito educacional com os demais
ramos do direito. Instrumentos de tutela a educação.
Disciplina 2 – Regulação Educacional
Regulamentações afetas ao direito Educacional. Resoluções educacionais afetas ao ensino
a distância.

Disciplina 3 – Projeto Pedagógico do Curso I
Conceituação sobre o projeto pedagógico do Curso (PPC). Criação e requisitos para a
elaboração do PPC. Aspectos Institucionais. Inserção Regional do Curso, Organização
didático pedagógica, Prazo de integralização do curso, Objetivos do curso, Perfil do
egresso, Coordenação do curso, Articulação da gestão do curso com a gestão
institucional, Colegiado do curso, Núcleo Docente Estruturante (NDE). Matriz Curricular.
Disciplinas EAD e o Curso de Direito. Ambiente Virtual de Aprendizagem. Mecanismos de
interação entre docentes, tutores e estudantes.

Disciplina 4 – Projeto Pedagógico do Curso II
Estágio Supervisionado. Trabalho de Conclusão de Curso. Atividades acadêmico-científicoculturais. Práticas Pedagógicas Inovadoras. Práticas Pedagógicas Inclusivas. Práticas de
Extensão. Práticas de Pesquisa. Procedimentos de avaliação dos processos de ensinoaprendizagem. Tecnologias de informação e comunicação no processo de ensino
aprendizagem. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem.

Disciplina 5 – Projeto Pedagógico do Curso III.
Corpo Docente e pessoal técnico – administrativo. Plano de carreira docente e de pessoal
técnico. Política de Contratação. Plano de educação, treinamento e desenvolvimento
pessoal de docente e pessoal técnico. Infraestrutura. Laboratórios. Biblioteca. Salas de
aula. Sistema de controle de produção e distribuição de material didático. Auditórios,
ambientes de Convivência. Núcleo de Práticas Jurídicas (Cursos de Direito) - Atividades
básicas. Atendimento ao Estudante. Políticas de Avaliação. Avaliação de rendimento
acadêmico. Avaliação Institucional. Regulamento de atividades complementares. Modelo
de PPC.

Disciplina 6 – Resolução de conflitos no âmbito educacional
Teoria do conflito. Técnicas para resolução de conflitos no âmbito educacional.

Disciplina 7 – Educação: Judicialização e jurisprudência
Judicialização da Educação. Análise das principais decisões dos tribunais acerca de
aspectos controvertidos na educação.

Disciplina 8 – Práticas inovadoras de ensino na sociedade digital
Os impactos do uso da tecnologia na educação. Uso da tecnologia na educação: princípios
e práticas Tecnologia da informação e comunicação (TICs) na educação. Novas
tecnologias aplicadas à gestão educacional.

Disciplina 9 – Políticas Públicas em Educação
Contexto histórico da estruturação política do ensino e da educação pública no Brasil. As
principais reformas educacionais brasileiras, os projetos em disputa na sua formulação e
os mecanismos de sua implementação. Análise crítica dos determinantes da estrutura e
funcionamento da educação básica e das políticas educacionais do Brasil contemporâneo.

Disciplina 10 – Direito do Consumidor e suas implicações na Educação Regimes
jurídicos
As relações de consumo nos serviços educacionais. Os elementos que compõem a
relação de consumo. Consumidor, Fornecedor, Produto. Serviço. Contrato de
prestação de serviços educacionais.
Disciplina 11 – Gestão educacional
Gestão do Conhecimento no Projeto Educacional. Gestão do Comportamento Humano na
Educação. Gestão Escolar: Planejamento e Estratégias Organizacionais. Gestão de Equipes
e Sistema de liderança.
Disciplina 12 – Didática do Ensino Superior
Modelos de ensino-aprendizagem. Metodologia do ensino, as estratégias individuais e em
grupo de aprendizagem. Avaliação da aprendizagem. Elaboração de planos de disciplinas
e planos de aula.
Disciplina 13 – Direito do Trabalho e suas implicações na Educação
Aspectos jurídicos trabalhistas do professor – regime jurídico de contratação, jornada de
trabalho. Convenções Coletivas de Trabalho e Acordo Coletivo de Trabalho. Questões
específicas da categoria (adicional extraclasse, redução de carga horária). Analise
jurisprudencial de questões consumeristas e trabalhistas.

Disciplina 14- Educação e Direitos Humanos
Educação, direitos humanos e formação para a cidadania. História dos direitos humanos e
suas implicações para o campo educacional. Documentos nacionais e internacionais sobre
educação e direitos humanos. Estatuto da Criança e do Adolescente e os direitos
humanos; sociedade, violência e construção de uma cultura da paz; preconceito,
discriminação e prática educativa; políticas curriculares, temas transversais, projetos
interdisciplinares e educação em direitos humanos. Garantia de Direitos no mundo
globalizado e análise decolonial da educação.
Disciplina 15- Psicologia da Aprendizagem
Conceituação

e

caracterização

da

aprendizagem;

Aprendizagem

por

associação

Aprendizagem por reestruturação. Uma tentativa de síntese: aprendizagem implícita e
explícita. A natureza do conhecimento cotidiano, escolar e científico. Aprendizagem: o
papel da hereditariedade e ambiente. O papel da afetividade e da cognição na
aprendizagem. Temas contemporâneos em Psicologia da Aprendizagem.

