
 1 

 
 

 

EDITAL Nº 003/2018 

EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ALUNO/A ESPECIAL 
EM DISCIPLINAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA, DO CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À 
EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (PPGEEB/CEPAE/UFG) – 
SEMESTRE 2018/02 
 
 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica (PPGEEB), 

do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás, no uso de 

suas atribuições legais, torna público e estabelece os procedimentos do processo seletivo para aluno 

especial em disciplinas oferecidas no 2º semestre de 2018, em conformidade o Regulamento Interno 

do Programa.  

2. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS  

2.1 O processo seletivo será realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino na 

Educação Básica (PPGEEB), Secretaria da Pós-Graduação Stricto Sensu, no CEPAE/UFG – 

Campus Samambaia.  

2.2 Todas as informações e dúvidas relativas a este Processo Seletivo estarão disponíveis, 

em: (62) 3521 1104; e-mail: ppgeeb.cepae.ufg@gmail.com ou na página do Programa: 

http://www.pos.cepae.ufg.br  

3. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO  

3.1 As inscrições para o processo seletivo de candidatos a aluno especial nas disciplinas 

ofertadas serão realizadas por meio de formulário específico, que se encontra no sítio eletrônico do 

Programa, com os documentos exigidos anexados.  

3.2 O formulário deverá ser entregue pessoalmente na secretaria do Programa nos dias 13 e 

14 de agosto de 2018, das 13h30 às 17h30.  



 2 

3.3 Poderão se inscrever os candidatos portadores de diploma de Graduação, 

preferencialmente, das Licenciaturas ou áreas afins com a escola básica.  

3.4 Os candidatos apenas poderão concorrer a uma disciplina, dentre as disponíveis para o 2o 

semestre de 2018 no PPGEEB, conforme anexo 1 do presente edital.  

4. DO RESULTADO  

4.1 Com base na avaliação dos documentos apresentados, por parte do professor responsável 

pela disciplina, o resultado será publicado no site do PPGEEB, no dia 17/08/2018.  

4.2 A matrícula dos aprovados deve ser feita no dia 20/08/2018, na secretaria do PPGEEB, 

das 13h30 às 18h. 

 4.2.1 Alunos oriundos de outros Programas de Pós-Graduação da Universidade 

Federal de Goiás poderão realizar a matrícula pelo sistema SIGAA.  

 4.2.2 Alunos externos à UFG devem comparecer à secretaria do PPGEEB.  

4.3 Os casos omissos a esse edital serão resolvidos pela Coordenação do PPGEEB.  

 

 

Goiânia, 03 de agosto de 2018. 

 

Profa. Dra. Elisandra Filetti-Moura 

Coordenadora do PPGEEB/CEPAE/UFG 
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ANEXO 1 
 
 

DISCIPLINAS OFERTADAS PPGEEB/2018  - 2º SEMESTRE 
 

 
Disciplinas	 Tipo/Área	

Carga	
Horária	
/Créditos		

Docente(s)	 Dia	/	
Horário	 Ementa	

Fundamentos	
Teórico-

Metodológicos	
do	Ensino	de	

História	

Obrigatória	
para	a	área	de	

Ciências	
Humanas,	
Sociologia,	
Filosofia	e	

suas	
Tecnologias	

64h	/	4	
Profa.	Dra.	Anna	Maria	Dias	
Vreeswijk	
e	Prof.	Dr.	Danilo	Rabelo	

2o	Feira	,	
14h-17h40	

Estudo	 do	 processo	 de	 construção	 da	
história	como	disciplina	escolar	e	a	 sua	
relação	 com	 os	 currículos,	 as	 políticas	
públicas,	 os	 saberes	 docentes	 e	 a	
dinâmica	 cotidiana	 da	 sala	 de	 aula	
relacionada	 à	 incorporação	 de	 novas	
fontes	 e	 linguagens	 no	 ensino	 de	
história,	 bem	 como	 a	 produção,	
circulação	e	uso	de	materiais	didáticos.	

Fundamentos	
Teórico-

Metodológicos	
do	Ensino	na	
Perspectiva	da	
Psicanálise	

Obrigatória	
para	Área	de	
Linguagens,	
Códigos	e	

suas	
Tecnologias	

64h	/	4	

Profa.	Dra.	Silvana	Freire,		
Prof.		Dr.	Newton	Freire	
Murce	Filho	e		
Profa.	Dra.	Maria	Alice	
Carvalho	

4ª	feira,	
14h-17h40	

O	conceito	de	Psicanálise.	O	conceito	de	
linguagem.	 A	 relação	 do	 sujeito	 com	 o	
saber.	 O	 sujeito	 com	 deficiência	 na	
escola	

Tecnologias	de	
informação	e	
comunicação:	

ensino	e	
aprendizagem	
na	educação	

básica	

Optativa	–	
Área	de	
Ciências	e	
Matemática	

64h	/	4	

Profa.	Dra.	Elisabeth	
Cristina	de	Faria	e		
Profa.	Dra.	Moema	Gomes	
de	Moraes	

4ª	feira,	
14h-17h40	

Tecnologias:	 TIC	 e	 tecnologias	
educacionais.	 Tecnologia	 e	 espaços	
formativos	da	educação.	Integração	das	
tecnologias	na	educação	e	na	atividade	
docente.	 As	 tecnologias	 digitais	 nos	
processos	de	ensino	e	de	aprendizagem	
na	educação	básica.	

Práticas	
interdisciplinar
es	na	Educação	

Básica:	
inclusão	
escolar	

Optativa	-	
Linguagens,	
Códigos	e	

suas	
Tecnologias	

64h	/	4	

Profa.	Dra.	Anna	Paula	
Salles	da	Silva	
e	convidada:	
Profa	Ms.	Segismunda	
Sampaio	da	Silva	Neta	
	
	

4ª	feira,	
14h-17h40	

Currículos	escolares	e	livros	didáticos	na	
escola	 básica:	 reflexões	 e	 análise.	
Produção	 de	 materiais	 pedagógicos	 e	
desenvolvimento	 de	 metodologias	 na	
escola	 básica.	 O	 diálogo	 entre	 as	
diferentes	 linguagens	 e	 ciências.	
Educação	 básica	 e	 universidade:	
diversidade,	 práticas	 e	 saberes.	 A	
construção	 dos	 saberes:	 o	 ensino	 por	
projetos.	 Linguagens,	 tecnologias	 e	
sociedade.	 Práticas	 interdisciplinares	 e	
currículo	 das	 diversas	 disciplinas	 da	
educação	básica.	 Temas	 transversais.	A	
formação	docente	interdisciplinar.	

Organização	do	
Trabalho	

Pedagógico	em	
Educação	Física	

Escolar	

Optativa	-	
Linguagens,	
Códigos	e	

suas	
Tecnologias	

64h	/	4	 Prof.	Dr.	Alcir	Horácio	da	
Silva	

4ª	feira,	
14h-17h40	

A	 organização	 do	 trabalho	 pedagógico	
da	 Educação	 Física	 Escolar:	 o	 trabalho	
realizado	 pela	 instituição	 de	 ensino	
como	 um	 todo	 ou	 por	 um	
departamento;	a	interação	do	professor	
com	 seus	 alunos,	 em	 sala	 de	 aula	
convencional	 ou	 em	 outros	 espaços.	 O	
estudo	 das	 teorias	 pedagógicas	 da	
Educação	 e	 da	 Educação	 Física,	 as	
concepções	de	ensino	e	aprendizagem,	
fundamentadas	 em	 uma	 visão	 de	
mundo,	de	 sociedade,	de	educação,	de	
escola,	 de	 aluno,	 de	 homem,	 de	
realidade	 e	 de	 cultura.	 O	 trato	 com	 o	
conhecimento,	 sua	 sistematização	 e	 a	
unidade	 metodológica,	 bem	 como	 os	
elementos	constitutivos	do	exercício	da	
atividade	 docente.	 Os	 sistemas	 de	
avaliação	 e	 para	 a	 avaliação	 da	
aprendizagem	 na	 Educação	 Física	
Escolar	
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Disciplinas	 Tipo/Área	
Carga	
Horária	
/Créditos		

Docente(s)	 Dia	/	
Horário	 Ementa	

Princípios	
teóricos	e	

metodológicos	
da	Educação	
Inclusiva.	

Optativa	-	
Linguagens,	
Códigos	e	

suas	
Tecnologias	

64h	/	4	

Profa.	Dra.	Vanessa	Helena	
Santana	Dalla	Déa	
e	convidada	
Profa.	Dra.	Claudia	Barreto	

6o	Feira,	
14h-17h40	

Diversidade	 e	 sociedade.	 Concepções	
de	 exclusão,	 segregação,	 integração	 e	
inclusão.	 Politicas	 para	 pessoas	 com	
deficiência.	 Princípios	 teóricos	 da	
educação	 inclusiva.	 Formação	 para	
inclusão.	 Princípios	 metodológicos	 da	
educação	 inclusiva.	 Tecnologia	
Assistiva.	

 
 
 
 


