
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS 

DISCIPLINAS ISOLADAS - 2º SEMESTRE DE 2020 QUADRO DE 
OFERTAS/VAGAS 

DIA HORÁRIO DISCIPLINAS EMENTA VAGAS 

INICIO 

01/03/2020 EAD 

TEORIA CRÍTICA E 

PESQUISA EMPIRICA EM 

EDUCAÇÃO: abordagens 

contemporâneas  

 30 horas/2 créditos 

A teoria tradicional e a teoria crítica da 

sociedade e da cultura. A crise do iluminismo e 

o princípio de autonomia. Analise do legado da

teoria crítica para compreensão da sociedade

contemporânea. Conceitos basilares da teoria

crítica. Perspectiva crítica da pesquisa empírica

em educação.

05 

(cinco) 

2ª feira 

INICIO 

21/08/2020 

14:00 às 

17:30 

DOCENCIA, PRÁTICAS 

EDUCATIVAS E DUCAÇÃO 

DAS SENSIBILIDADES 

30 horas/2 créditos 

Estudo de práticas culturais e processos 

formativos da docência. Interfaces entre a 

antropologia educacional, formação e trabalho 

docente. Diversidade cultural, complexidade e 

grupos sociais. Educação das sensibilidades e 

formação docente numa perspectiva lúdica. 

05 

(cinco) 

3ª feira 

INICIO 

01/09/2020 

08:00 às 

11:30 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 

EDUCAÇÃO BÁSICA, ENS. 

SUPERIOR E EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL 

 30 horas/2 créditos 

Estudo do contexto sócio-político e econômico 

e seus desdobramentos no campo da educação. 

Análise das Políticas Públicas  e dos 

documentos normativos que regulamentam a 

educação básica, o ensino superior e a educação 

profissional. 

05 

(cinco) 

3ª feira 

INICIO 

01/09/2020 

14:00 às 

16:00 

EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E 

TECNOLOGIA  

 30 horas/2 créditos 

Os impactos das novas tecnologias da 

informação e da comunicação na sociedade e na 

escola contemporâneas. As implicações do uso 

das novas tecnologias da informação e da 

comunicação no processo de trabalho, na 

produção cultural e na prática pedagógica. A 

internet. Paradigmas emergentes em educação 

na sociedade da informação e a reforma da 

escola. Educação em ambientes virtuais. 

05 

(cinco) 

4ª feira 

INICIO 

19/08/2020 

08:30 às 

12:00 

TEORIAS DO CURRÍCULO 

30 horas/2 créditos 

 Teorias do currículo: tradicionais, críticas e 

pós-críticas. Currículo e cultura como práticas 

de significação das relações sociais e de 

construção de sujeitos. Relações entre currículo 

e projeto políticopedagógico. 

05 

(cinco) 

4ª feira 

INICIO 
12/08/2020 

14:00 às 
17:30 

EDUCAÇÃO, DIREITO E 
CIDADANIA 

30 horas/2 créditos 

A educação como direito. Direito à Educação e 

Cidadania. Direito à Educação e Cidadania no 

Brasil. Movimentos Sociais e Direito à 

Educação. O direito à educação como campo de 

investigação. 

05 
(cinco) 

Observação: Horário e início do período de oferta estão sujeitos a alteração. 


