
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
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RESOLVE:

SALA DAS SESSÕES,
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ood. UFES - G 53 - DM - Seção Controle Material

ROMULO AUGUSTO PENINA
PRESIDENTE

do 
que

/ //' ■

de 
espe- 

etabona-

0 CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atnibuições tegais e estatutãnias, tendo em 
vista o que consta dos Pnocessos nQ 7892/88-40 e 11040/88-90 - Pnognama 
Pos-Gnaduação em Educação SRPPG/CP; e

CONSIDERANDO o panecen da Comissão de Pesquisa e PÕs-Gnaduação,

24 DE' ABRIL DE 1989

Ant. 1Q - Apnovan. o cunnícuto do Canso de Mestnado em Educação 
Pnognama de PÕs-Gnaduação em Educação, de acondo com o Pnojeto em cunso 
£az pante essenciat desta Resotução.

Ant. 2° - São nequisitos indispensáveis ã aquisição do gnau 
Mestne o cumpnimento de no mínimo 37 (tíinta e sete] cfiêditos con^onme 
cc^ccado no Paojeto e apnovação e entnega de Dissentação Nestnado 
da peio cunststa.

Ant. 3Q - 0 consista devená obedecen o pàazo mínimo de 24 (vinte e 
quatno) meses e máximo de 36 (tninta e seis] meses pana íntegnatczaçáo dos 
cneditos e eíabonaçao e defesa da dissentaçao.

Ant. 4°. - 0 pn.es ente cunnícuio entna em vigon. a pantin. da data de 
sua apnovação peto CEPE e sena vatido pana os atunos que ainda se encontnam - 
em ^ase de aquisição dos cneditos.

Ant. 5? - Revogam-se as disposições em contnÕnso.
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Proposta <Je Revisão
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normas
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cur-
do-

(c) revisão dos objetivos das áreas de concentração 
oferecidas pelo Programa, de modo que atendessem mais ade
quadamente ã nova orientação filosófica proposta;

(d) revisão das normas acadêmicas para integralização 
de créditos, considerando-se, sobretudo, a necessidade de 
se oportunizar um programa mais flexível e aberto ao aten
dimento das necessidades formativas dos cursistas, e, ain
da, mais eficiente do ponto de vista do período de 
previsto para conclusão do curso.

0 presente documento visa a apresentar a revisão 
ricular do curso de Mestrado em Educação da UFES. 
cumento inclui: a estrutura curricular proposta, as 
acadêmicas para integralização de estudos e as ementas das 
disciplinas e atividades.

A proposta resultou de estudos avaliativos realizados 
pelo Programa a partir de 1984, que indicaram as seguintes 
principais necessidades:

(a) definição de filosofia básica para o Programa,que 
atendesse, ao mesmo tempo, ã evolução do conhecimento edu
cacional e ãs necessidades do contexto de atuação dos pro
fissionais formados pelo Mestrado da UFES;

(b) desenvolvimento de formação básica envolvendo co
nhecimentos sobre as ciências fundamentais da Educação, de 
modo a permitir o necessário assédio teórico-crítico aos 
fenômenos educacionais e aos métodos de trabalho pedagógi-
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Oferecer oportunidades para o desen
volvimento do educador capaz de re
fletir criticamente sobre a Educação 
e de produzir conhecimentos aplicá
veis ã transformação da realidade e- 
ducacional em seu contexto conjuntu
ral, técnico e político.

A proposta está organizada de acordo com as seguintes 
orientações básicas, identificadas com base nos dados co
lhidos durante a fase de diagnóstico do Mestrado em Educa

da UFES:
(a) formação básica comum do ponto de vista da refle- 

crítica sobre os fundamentos filosóficos e metodológi-xao
cos da Educação;

(b) flexibilidade para atendimento de planos indivi
duais de estudos, a partir da filosofia e das políticas do 
Programa;

(c) oportunidade para vivência da articulação entre 
conhecimento teórico e a realidade do campo de trabalho;

(d) levantamento de problemas e identificação de ca
minhos para sua resolução através da formação de conheci
mentos e do desenvolvimento de posturas compatíveis com 
papel de agente dc mudança atribuído ao educador;

(e) atendimento ao caráter emergente da Educação, no 
plano teórico c prático, considerando-se a natureza histó
rica e sócio-política dos problemas educacionais.

Assim sendo, o curso de Mestrado em Educação da 
terá por finalidade:
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. formação básica

. formação específica

. produção de conhecimento

se orga- 
a sa-

0 currículo do Programa de Mestrado encontra- 
nizado a partir de três campos intercomplementares, 
ber:

Os conteúdos do tronco comum estão organizados 
base em dois principais segmentos, a seguir identificados 
e qualifiçados:

Representa um tronco comum de disciplinas que repre
sentam conteúdos básicos ao desenvolvimento do pensamento 
educacional, apresentando, no currículo, os seguintes 
obj et ivos :

(a) caracterizar e analisar a Educação enquanto campo 
de conhecimento--suas finalidades, métodos e resultados--, 
considerando, cspccificamente, as concepções e práticas e- 
ducativas no contexto da Educação brasileira;

(b) desenvolver conhecimentos, habilidades e posturas 
compatíveis com a necessidade de análise crítica sobre a 
produção de conhecimento educacional e de sua apropriação 
no contexto de trabalho do educador;

(c) instrumentalizar preliminarmente no sentido da 
inquirição sobre fenômenos educacionais como.base teórico- 
-metodológica para a exegese de problemas educacionais a- 
bordados no domínio das áreas de concentração do Programa.

Formaçao básica: objetivos e conteúdos
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Fundamentos metodológicos da Educação

\

(b) parte eletiva
. Filosofia da Educação II
. Sociologia da Educação II
. Economia da Educação
. Psicologia da Educação
. Tópicos em História da Educação 
Brasileira

. Teoria do Estado e Educação

. Fundamentos Sócio-Filosóficos da Ciência

(a) parte obrigatória
. Filosofia da Educação 1
. Sociologia da Educação I
. Política Educacional

Fundamentos filosóficos, históricos 
e sócio-políticos da Educação

(b) parte eletiva
. Metodologia da Pesquisa Educacional II
. Métodos Quantitativos de Pesquisa
. Estágio em Pesquisa
. Metodologia do Ensino Superior

(a) parte obrigatória
. Metodologia da Pesquisa Educacional I

um semi-

iL

Na formaçao bãsica comum, inclui-se, ainda, 
nãrio sobre Estudos de Problemas Brasileiros.
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necessidades da área de

São objetivos específicos das áreas de concentração:

atua-
se r-ção-- , 

viços.

ava- 
f ilosof icas, 
concorrendo 

edu-

Respeitados os limites de escopo de cada área de con
centração, a formação específica apresenta os seguintes 
objetivos comuns:

Formação específica: objetivos e conteúdos

Avaliação de Sistemas Educacionais
Desenvolvei* a relação entre teoria e pratica da 

liaçãõ educacional a partir das implicações 
teóricas e metodológicas do campo de estudo, 
páí'íi a capacitação e o desenvolvimento do avaliador 
cacional--consideradas suas diferentes instâncias de 

a produção de conhecimentos e a prestação de

Política e Administração Educacional
Desenvolver a relação entre teoria e prática da ad

ministração educacional a partir de enfoques analíticos 
propostos pelas ciências políticas e administrativas.con
correndo para a capacitação e o desenvolvimento do formu- 
lador de políticas educacionais, a produção de conheci
mento e a prestação de serviços.

(a) permitir o aprofundamento do conhecimento educa
cional em domínios específicos de estudo, conforme defi
nições das ãreas de concentração;

(b) oportunizar a formação do Mestre em Educação, de 
tal sorte que desenvolva um perfil profissional teórica e 
metodologicamente apoiado em instâncias específicas do 
conhecimento educacional, sem perder de vista as relações 
abrangentes dos fenômenos educativos;

(c) identificar, analisar e promover a sistematiza
ção do conhecimento educacional em campos específicos de 
estudo através da produção e da apropriação de conheci
mentos necessários ao avanço da Educação;

(d) promover o desenvolvimento de compromisso com a 
ação pró-ativa no campo de trabalho do educador, conside
rando-se, sobretudo, as necessidades da área de influên
cia da Universidade.
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ços .

apresentados
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Política e Administração Educacional
. Fundamentos Teórico-metodológicos da Administração 
Educacional

. Organização Escolar

. Teoria e Prática da Mudança Planejada

. Pesquisa em Administração Educacional

Desenvolvimento Humano e Processos Educacionais
Desenvolver a relação entre teoria e prática do proces

so educacional e examinar o impacto de sua ação no desenvol
vimento do aluno, concorrendo para a capacitação de docen
tes, pesquisadores e especialistas capazes de refletir glo
bal e integradamente sobre os processos educacionais e seus 
efeitos, a produção de conhecimento e a prestação de servi-

Os conteúdos da formação acadêmica estão 
a seguir, de acordo com as áreas de concentração.

examinar 
concorrendo para a capacitação de 

pesquisadores e especialistas capazes de refletir 
integradamente sobre os processos educacionais e 

a produção de conhecimento e a prestação de

Avaliação de Sistemas Educacionais
. Fundamentos Teórico-metodológicos da Avaliação 
Educacional

. Avaliação de Sistemas, Projetos e Programas

. Avaliação de Currículos

. Avaliação da Aprendizagem

. Avaliação de Atitudes

. Pesquisa em Avaliação Educacional
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Produção de Conhecimento

a

REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE

do

de

(a)
(b)

t
• >
J

problema inédito,ca- 
sob

pelo 
a escolha 

do

24
e mãximo de 30, estando considerado no referido

Para fazer jus ao grau de Mestre em Educação ,exigem-se : 
o cumprimento de, no mínimo, 37 créditos;
a aprovação da dissertação elaborada pelo cursista.

Desenvolvimento Humano e Processos Educacionais 
. Educação e Linguagem
. Educação e Desenvolvimento Social
. Educação c Desenvolvimento Afetivo
. Educação c Desenvolvimento Cognitivo
. Educação
. Educação
. Educação

Compreende a investigação sobre um
bendo ao cursista identificã-1 o, explorã-lo e relatã-lo 

forma de dissertação.

e Sociologia da Aprendizagem
e Desenvolvimento Motivacional 
e Aprendizagem

O mínimo de 37 créditos previstos para cumprimento 
trabalho de curso obedece aos seguintes requisitos e orien
tações :

. Formação bãsica: 12 créditos obrigatórios

. Formação específica: 9 créditos eleitos em disciplinas 
da área de concentração.

. Estudos Brasileiros: 1 crédito obrigatório
• Os 15 créditos restantes são eleitos livremente 
cursista, sob orientação acadêmica, podendo 
recair sobre quaisquer disciplinas ou atividades 
Prdgraiitu, conforme definição do currículo.

.- 0 jirazò riiíniitio para integral i zação dos créditos é
111 liiêSês ? é o mãxiino, de 24.

: 0 êUfsO dovcrã ser concluído no prazo mínimo de
meses
prazo o tempo destinado ã elaboração e defesa da dis
sertação .
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SÍNTESE DOS CONTEÚDOS

n9créd.c/h

o

2-2-0 3

2-2-0 3

1-0-0 11.3 Estudos de Problemas Brasileiros

/

2-2-0
2-2-0
2-2-0

2-2-0
2-2-0
2-2-0
2-2-0

2-2-0
2-2-0
2-2-0

3.
3
3

3
3
3
3

3
3

3
2
3

2-2-0 
0-2-3, 
2-2-0

parte eletiva
. Filosofia da Educação II
. Sociologia da Educação II
. Economia da Educação
. Psicologia da Educação
. Tópicos em História da 
Educação Brasileira

. Teoria do Estado e Educação

. Fundamentos Sócio-Filosóficos 
da Ciência

1.2 Fundamentos metodológicos 
parte obrigatória
. Metodologia da Pesquisa 
Educacional I

parte eletiva
. Metodologia da Pesquisa 

Educacional II
. Métodos Quantitativos de 

Pesquisa
. Estágio em Pesquisa
. Metodologia do Ensino Superior

1. Formaçao comum
1.1 Fundamentos filosóficos et alii 

parte obrigatória
. Filosofia da Educação I 
. Sociologia da Educação I 
. Política Educacional
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2. Formação específica
2.1

n9créd.c/h

2-2-0 3
Administração

2-2-0 3

Avaliação de Sistemas Educacionais2.2

2-2-0 3

2.3

2-2-0 3

3 .
Formaçao Específica

2-2-0
• 2-2-0

2-2-0
2-2-0

2-2-0
2-2-0
2-2-0
2-2-0
2-2-0

3
3

5
3
3
3

3
3

2
1

3.1 
3,2
3.3

Estudos Independentes 
Scminários
Orientação de Dissertação

3
3
3
3
3

2-2-0
2-2-0
2-2-0

Atividades Referentes ã Formaçao Comum, ã 
ou à Produção de Conhecimento

Z-2-0
1-0-0

. Fundamentos Teórico-metodológicos 
da Avaliação Educacional

. Avaliação de Sistemas, Projetos 
e Programas

. Avaliação de Currículos

. Avaliação da Aprendizagem

. Avaliação de Atitudes

. Pesquisa cm Avaliação Educacional

Política e Aministração
Educacional
. Fundamentos Teórico-metodológicos 

da Administração Educacional
. Organização Escolar
. Teoria e Prática da Mudança
Planej ada

. Pesquisa em
Educacional

Desenvolvimento Humano e Processos 
Educacionais
. Educação e Linguagem
. Educação e Desenvolvimento Social
. Educação e Desenvolvimento Afetivo
. Educação e Desenvolvimento Cognitivo 2-2-0
. Educação e Sociologia da
Aprend izagem

. Educação e Desenvolvimento
Motivacional

. Educação e Aprendizagem



EMENTAS

FILOSOFIA DA EDUCAÇAO I
educaçao;

FILOSOFIA DA EDUCAÇAO II
Tópicos

SOCIOLOGIA DA EDUCAÇAO I

SOCIOLOGIA DA EDUCAÇAO II

TEORIA DO ESTADO E EDUCAÇAO

POLÍTICA EDUCACIONAL

planejamento estratégico da educação:

filosofia 
educacional

a sociologia 
implicações para 
nização social da 
gico e o <

perspectiva liberal do estado;a pers 
; do 

estado; Gramsci e o estado; perspectivas recentes do estado;te- 
oria do estado e educação

A instituição escolar no Brasil--finalidades, organização e de
sempenho ã luz do conhecimento sociológico; as interrelações en 
tre a sociologia e outras ciências sociais e comportamentais -- 

a produção do conhecimento educacional; a orga 
"sala de aula" e da escola: o legado socioló- 

estãdio atual de desenvolvimento da prãtica educativa

Filosofia e educação; a formação da consciência crítica do edu
cador; correntes e tendências filosóficas em educação; educa
ção, estado e ideologia; educação e cultura brasileiras; educa
ção popular: alfabetizaçao e educação de adultos; filosofia da 
libertação, educação e democracia

; em filosofia da educação; a contribuição da 
da* educação para o desenvolvimento do conhecimento 
no Brasil; a filosofia da educação e o status epistemológico da 
educação; considerações para reconstrução da prãxis educativa:a 
contribuição das concepções alternativas de educação

Estado e poder político; a [ 
pectiva gerencialista do estado; as perspectivas marxistas

Gramsci e <

A sociologia enquanto método de abordagem ao estudo de proble
mas educacionais; estudo analítico das principais correntes do 
pensamento sociológico em educação; a questão dos paradigmas.te 
orias e métodos sociológicos aplicados ã descrição e ã explica
ção de fenômenos educacionais

0 conceito de política educacional e suas relações com as 
ciências fundamentais da educação; análise de tópicos ilustrati 
vos da política educacional no Brasil: desenvolvimento e está
dio atual; formulação, acompanhamento e controle de políticas 
educacionais; o planejamento estratégico da educação: limita
ções e alcâiiÊè

PSlCOLUdiÀ DÀ BbUCAÇÂO
íhfiuêhciab biológicas, sociais, familiares c escolares no de
senvolvimento da criança; as teorias de desenvolvimento; aplica 
çao das teorias e pesquisas em desenvolvimento



economia da educação

FUNDAMENTOS SÕCIO-FILOSÓFICOS DA CIÊNCIA
à sociologia do

METODOLOGIA DA PESQUISA EDUCACIONAL I

METODOLOGIA DA PESQUISA EDUCACIONAL II

MÉTODOS QUANTITATIVOS DE PESQUISA
descri- 

pesquisa 
i via 

; aplicação de métodos quanti-

eco
no

A questão do conhecimento científico; ciência e • 
nhecimento em educação; métodos e técnicas de pesquisa: 
ques quantitativos e qualitativos; montagem de projeto e 
ração do relatório de pesquisa

Estudo da evolução histórica da educaçao brasileira, a plMll 
da consideração de^períodos e/ou correntes de pensamento. Anãli. 
se filosófica, política e ideológica dos fenômenos estudados,le 
vando em consideração sua importância para a configuração con 
temporânea da educação brasileira

ÊSTAGiÔ ÊM PESQUISA
Participação e envolvimento em pesquisa educacional em desenvol^ 
vimento no Programa, a partir de projetos desenvolvidos por do 
centes; elaboração de relatórios de estágio

produção de co 
: enfo-

elabo

Abordagens quanti-qualitativas na pesquisa educacional; revisão 
de pressupostos f ilos*óficos, teóricos e metodológicos da pesqui. 
sa qualitativa; delineamento de modelos de pesquisa a partir do 
princípio de intercomplementaridade de dados e informações;anã 
lise de dados qualitativos: esquemas de categorização e sínte
se; assédio de principais questões epistemológicas da pesquisa 
qualitativa; definição de agenda para aprofundamento de necess_i 
dades e tendências da pesquisa educacional

Introdução ã filosofia da ciência e à sociologia do conhecimen 
to; a questãoda apropriação do saber produzido em educação;gnõ 
seologia e ciência: origem, possibilidades e natureza do conhê 
cimento; objetivos, finalidades c métodos (dialético e fenomenõ 
lógico) da ciência; racionalidade ,e neutralidade da ciência T 
ciência e tecnologia, ciência e educação

A questão da educação e sua relação com a sociedade moderna, prin 
cipalmente no que se refere ã forma com que esta sociedade se orgã 
niza^para produzir suas necessidades de sobrevivência; análise 
de tópicos representativos do pensamento económico em educação: 
a ideologia na economia capitalista; evolução do pensamento 
nômico; a produção do capitalismo monopolista; a educação 
capitalismo monopolista

Conceitos básicos de estatística para quantificação e 
ção de dados; métodos quantitativos de inferência em 
educacional; uso de "software" para quantificação de dados 

êOtíiptitadores e "mainframes" ;
íâtivôS avançados



fundamentos TEÓRICO-METODOLÓGICOS da administraçao educacional

ORGANIZAÇAO ESCOLAR

TEORIA E PRÁTICA DA MUDANÇA PLANEJADA

PESQUISA EM ADMINISTRAÇAO EDUCACIONAL

me
para

in 
e 

para

co 
de

Identificação c formulação de agenda de pesquisa a partir de 
nhecimentos desenvolvidos durante o Programa de Mestrado e 
neèésSidades emergentes do campo de trabalho do administiador 
revisap de métodos de investigação e assédio ã sua adequação ten 
dò em vista a especificidade dos fenômenos educacionais em admi 
nístraçãO; paradigmas, métodos e instrumentos de pesquisa . 
11 r dós arcabouços hipotetico-dedutivo, fenomenologico e poli_ti 
co; planejamento de projetos individuais de pesquisa: orientações 
para o delineamento do plano de abordagem ao campo de estudo

Relação entre teoria organizacional e administrativa; concepções 
organizacionais aplicáveis a instituição escolar;- o conceito de 
organização complexa e suas implicações para a teoria e prática 
da administração educacional; concepções políticas e sua aplica 
ção no contexto da escola; principais processos administrativos, 
sobretudo o planejamento estratégico e operacional; administra 
ção de recursos humanos em educação

admi 
a p ar

A administraçao educacional enquanto campo de estudo: questões 
críticas, necessidades e tendências; o oensamento administrativo 
em educação ã luz de diferentes concepções da instituição esco 
lar; identificação de domínios específicos de estudo da adminis 
tração escolar e sua relação com a produção e uso do conhecimen 
to em educação; contextuação teórica, filosófica, política e 
todológica da administração educacional e suas implicações 
o papel do administrador

Análise do conceito de método de trabalho pedagógico no ensino 
superior: concepções e tendências atuais; o processo ensino-apren 
dizagem: dimensão filosófica e psicológica; planejamento de en 
sino: abordagens e técnicas; objetivos de ensino: formulação e 
c1 assificaçao ; conteúdos de ensino: dimensão curricular, seleção 
c organi zaçao; estratégias do ensino-aprendizagem; processo de 
avaliaçao: funções e técnicas no contexto do ensino sunerior

Análise de conceitos, métodos e abordagens de mudança na_cultura 
e no clima das organizações escolares; alcance e limitações dos 
enfoques exógenos e endógenos de mudança; análise de enfoques 
específicos de mudança; PD£jD, psico-social, organizacional_e 
terinsti tuciona1; instrumentos de diagnóstico; identificação 
formulação de estratégias de mudança planejada; questões 
aprofundamento teórico no campo



fundamentos teõrico-metodolõgicos da avaliaçao educacional

e

avaliaçao de currículo

avaliaçao da aprendizagem

avaliaçao de atitudes

com

J

conceitos 
sócio 
mode

desem 
edu

, projetos e programas: evolu 
alcance de diferentes abordagens avaliativas e a

dimensão socializadora da avaliação . ;
i avaliação 

relações com o

avaliação; re 
; mod£ 

sua relação com 
avalia 

informações

Conceito de atitudes ã luz de diferentes concepçõoes de currícu 
lo e de aprendizagem; a < 
abordagens teórico-metodológicas representativas em 
de atitudes; a questão da auto-avaliação: : 
penho escolar e com o desenvolvimento pessoal e social do 
cando

Conceito de avaliação de sistemas, projetos e programas: 
çao teórica; o;' pratica da avaliação institucional; relações entre planejamento, 
acompanhamento, controle e avaliação de projetos e programas ; 
montagem de projetos avaliativos a partir do arcabouço insti 
tucional; instrumentos de pesquisa avaliativa aplicáveis a sis 
temas, projetos e programas

AVALIAÇAO DE SISTEMAS, PROJETOS E PROGRAMAS .

Evolução teórica do conceito de avaliação da aprendizagem; fun 
çoes declaradas e subjacentes da avaliação da aprendizagem;abor 
dagens fins e meios, fenomcnológica e política para o desenvolvT 
mento da avaliação da aorendizagem: relações entre a avaliação 
da aprendizagem, de currículo e institucional implicações pa 
ra a definição de alternativas no campo de trabalho pedagógico-

Concepções de currículo e suas imolicações oara a ; 
laçao entre política, ideologia e avaliação de currículo; 
los representativos de avaliação de currículo e 
os diferentes conceitos de currículo; a metodologia de 
ção curricular: planejamento operacional; uso de 
produzidas através da avaliação de currículo

A avaliação educacional enquanto campo de estudo; 
funções da avaliação a partir de diferentes pressupostos 
po1ítico-filosóficos ; relação entre pesquisa e avaliação; 
los representativos de avaliação em função de instâncias avalia 
tivas; os desafios da avaliaçao institucional e a resoonsabilT 
dade pelo desempenho da escola; levantamento de problemas dê 
pesquisa avaliativa



PESQUISA EM AVAL1AÇA0 EDUCACIONAL

EDUCAÇAO E LINGUAGEM

EDUCAÇAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EDUCAÇAO E DESENVOLVIMENTO AFETIVO

EDUCAÇAO E DESENVOLVIMENTO COGNITIVO

EDUCAÇAO E SOCIOLOGIA DA APRENDIZAGEM
psicossociais da aprendizagem;

de
e

desempenho escolar, essencialmente: 
atribuição de causalidade, diferenças

0
as instituições

seu
auto

se
4/

pesquisa de áreas de conteúdo cm personalidade e 
com

Aspectos sociológicos e i 
textp g©eial do ensino formal e informal; 
iBâci;ô = sistcmaS educacionais

O desenvolvimento afetivo do educando dentro do desenvolvimento 
da personalidade; a teoria psicanalítica e a teoria da ligação 
afetiva; a importância da relação mãe-criança no desenvolvimen
to da criança

EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO MOTIVACIONAL

Teoria e
relacionamento com o 
eonceito, motivação,

^SUals e exnectativas

desenvolvimento da cognição; processos cog 
; principais teorias do desenvolvimen 

implicações para a educação

Processos de socialização da criança; análise de influências so 
ciais, familiares c escolares do desenvolvimento social: avalia 
çao crítica da aplicação de teorias de desenvolvimento sociaT 
a prática educaciona1

Conceito, natureza e 
nitivos e sua interrelação; 
to cognitivo e suas :

con 
e os

Identificação e formulação de agenda de pesquisa a partir 
conhecimentos desenvolvidos durante o Programa de Mestrado 
das necessidades do campo de trabalho do avaliador educacional; 
a produção de conhecimento a partir da avaliação, sobretudo con 
sideradas as necessidades de mudança no contexto pedagógico; ã 
relaçao axiológica, conceituai e metodológica e o desenvolvimen 
to da pesquisa avaliativa^ delineamento e execução de projeto^ 
de pesquisa avaliativa; métodos para desenvolvimento e sociali 
zacão de informações produzidas; orientações para o delineamen 
to do plano de abordagens ao campo de estudo

A função da lingtlística educacional no processo educativo; rela 
ção entre língua e sociedade e seus reflexos sobre a educação” 
a teoria do discurso no desenvolvimento da competência comunica 
tiva da criança



educação e aprendizagem

estudos brasileiros

ESTUDOS INDEPENDENTES

SEMINÁRIOS

i anã 
aprendi za

-15- '’

A educação c_o contexto sócio-politico-conjuntural brasileiro ■ 
as instituições sociais no Brasil — prob 1 ematizacao em função 
de desafios atuais da sociedade brasileira

A psicologia da educação e suas principais contribuições ã 
lise do processo ensino-aprendizagem; as teorias da ;  
gem

Aprofundamento teórico sobre domínios específicos do conhecimen 
to, visando ã sistematização de conhecimentos necessários ã com 
plementação da formação ensejada pelas disciplinas e atividades 
do currículo de Mestrado em Educação da UFES

Alem dos seminários identificados na grade curricular do Pro 
grama, outros poderão ser delineados e oferecidos durante o de 
senvolvimento do currículo, considerando-se, sobretudo, as ne
cessidades de aprofundamento teótico-metodológico dos conteúdos 
abordados na programação do curso


