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cztvu,-

PÕó-

RESOLVE:

e)

u o
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vo
ÃREA VE
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б)

04 

de 
devesião 

diAtaíbuí-

0 CONSELHO VE ENSINO E PESQUISA VA UNIVERSIVAVE FEVERAL 
ESPÍRITO SANTO, 
em v-iAta o que. eonAta do PttoeeAAo nÇ 2.784/85-49 - P/tognama de PÕA-G^a- 
daação em Educação;

CONSIVERANVO a neceAAÍdade de de/jtnição de uma eAtuituAa 
cuíxvt poaa a ãnea aqui eApeciiícada; e

CONSIVERANVO, ainda, o Panecea da ComiAAao de PeAquÍAa e 
Graduação,

13 (taeze) cneditoA em diAclptinaA obúgatõ&cai comunA;
15 (quinze) ovêditoA em diAcipUnat> e ativídadeA eópecí^icaA da ãnza 
de concentração;
11 (onze) eníditoA em diAciptinai e ativídadeA de domínio coneu.

V1SP0E SOBRE A ESTRUTURA CURRICULAR 
CURSO VE MESTRAVO EM EVUCAÇÃO - 
CONCENTRAÇÃO "VESENVOLVI MENTO 
E PROCESSOS EVUCACIONAIS".
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■UUFE3 .

vo 
no uao de A uaA at^ibuiçõeA ZegaÍA e eAtcutatãníoA, tendo

(tu O i>zC ivvA f

A/lí. 1Q - A eóZ7tutíx/ta do Cuàao de. Huituido ^íxa. oô

^qitc6^toÁ qvwJJí a. (Lompoòzçào do cumZc.uZo ejn tníó ghupoó
de. díó cZpZZnaô, doó qaaZò o pMneVto e. comum e. obtágatÕJLÍo a. to do A 
atimoò. Oé atunoÁ òetectonadoó pa/ui o Meót/iado em Educação com a/tca 
coneent/iação em Veôe/ivotvtmento Humano e P/loccáòoó Educacionais 
inte.g^atizaA. um mZnimo de. 39 (tninta e. nove) cÁcditos, assim 
dos :



Axt. 29 - A uViutuAa cuMiculaa iettã compoita de :

- Vlicipllnai Ob/tigatõfiiai ComuniGttupo I

Total:

- PLiciplinai e Atividadu Eipecl^icai da Arma de ConcentnaçaoGfiapo 71

da

- Piiciplinai do Pomcnio ConexoG fiapo III

da
(02 caeditoi]

da
(03 cfiáditoi)
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(03 cfieditoi)
(03 ctáditoi]
(03 cfíéditoi)

(03 cfiãditoi]
(03 cfiãditoi)

cfiãditoi) 
caéditoi} 
cnéditoi) 
cfvêditoi)

. Economia da Educação

. Metodologia de Puquiia 11

. EitatZitica da Educação II

. Sociologia da Educação I

. Sociologia da Educação II

. Filoio^ia da Educação II

. Educação Bfiaiileifta: Concepção e Pfioblemai

. Alteanativai da Educação

. Eitudoi Independentei A em Fundamentei 
Educação

. Eitudoi Independentei B em Fundamentei 
Educação

. Ftloio^ia da Educação I

. EitatZitica da Educação I

. Metodologia de Puquiia I

. Eitudoi Bftaiileifioi

. Metodologia de Eniino SupeAioA.

(03 cÁéditoi)
(03 cfíéditoi)
(03 cãéditoi)

(03
(03
(03
(02
(03 cÁãditoi]
(03 caediloi}
(03 caeditoi}
(03 cJvêditoi)

(02 caéditoi) 
(03 caeditoi) 
(03 cÁêditoi) 
(02 cnâditoi) 
(03 déditoi]

13 cÁeditoi
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. Sejninã/iio:

. SeminÕAio:

. Semináaio:
Linguagem

. Eitãgio em Peiquiia I

. Eitãgio em Peiquiia II

. Educação e ApAandizagem

. Serrinãftio: Educação e Veienvolvimento Cognitivo

. Seminário: Educação e Pu envolvimento da 
Peoionalidade

Educação e Pei envolvimento Afetivo
Educação e Pei envolvimento Social 
Educação e Pei envolvimento
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l/ABI-ZAIP
T

JOSÉ ANTONp-
/ /PRÉS

rias. 0 mostrando deverá cursar um mínimo de nove créditos dentre 
seminários e disciplinas oferecidas no quadro II.

§29-0 mostrando deverá cursar no mínimo 11 (onze) créditos, 
do quadro III, único dos quais em Estudos Independentes ou Seminários.

Art. 39 - Os requisitos para a conclusão do curso e obtenção 
titulo são os mesmos já estabelecidos para o mostrando em Educação.

Art. 49 - 0 aluno será orientado, desde o inicio do curso, por 
um professor orientador de dissertação em cuja tinha de pesquisa deverá 
vincular-se a partir do seu segundo período no curso.

Parágrafo Quico - 0 professor-orientador será necessariamente um 
dos professores da área de concentração.

Art. 59 - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data 
sua aprovação.

. Seminário A em Fundamentos da Educação (02 créditos)

. Seminário B em Fundamentos da Educação (03 créditos)

§ 19 - As atividades de Estágio em Pesquisa I e II são obrigatÕ-
os
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