


• Portador@s de diploma em cursos de 
graduação reconhecidos pelo MEC:

- Professor@s da Escola Básica das 
redes municipais e estadual de ensino;
- Coordenador@s e supervisor@s 
pedagógic@s de escolas;
- Profissionais que integram equipes 
técnicas das Secretarias de Educação;
- Demais interessad@s no estudo, na 
investigação e no debate do campo da 
Educação Escolar Contemporânea.

Concebida como um espaço de estudo, debate, pesquisa e produção 
científica entre a escola básica e a Universidade, a Especialização 
em Educação Escolar Contemporânea visa contribuir para o 

aperfeiçoamento da atividade docente, a qualidade do ensino destas 
instituições educacionais e para o avanço do campo da Educação 

Escolar e das áreas do conhecimento de Fundamentos da 
Educação Escolar e de Educação em 

Ciências Naturais 

Número de vagas
40 (quarenta)
Carga horária
420 horas
Período de realização
4/08/2017 a 16/12/2018
Aulas
Sextas-feiras (noturno) e 
sábados (matutino)
Investimento
Gratuito

Público-alvo



•Educação Pública: Fundamentos das Reformas da Educação 
Escolar Básica no Brasil (4 créditos)

•Teorias da Educação e do Currículo Escolar (4 créditos)
•Sociedade contemporânea, infância e juventude: que escola? (2 créditos)

•Pesquisa em Educação Escolar I: Teorias e Métodos (4 créditos)
•Pesquisa em Educação Escolar II: Trabalho de Conclusão de Curso (4 créditos)

Núcleo Curricular Específico por Área do Conhecimento

Fundamentos da Educação Escolar Educação em Ciências Naturais e 
Matemática 

•Instituições Escolares: história e filosofia 
(4 créditos) 

•Educação Escolar – aportes: filosofia, 
ciência, tecnologia e arte (4 créditos)

•“Agonia e Êxtase” na Escola 
Contemporânea: a ressurreição de  
Leonardo da Vinci, Michelangelo e 

Galileu Galilei (2 créditos)

•Escola na contemporaneidade: entre redes, 
paredes e incompatibilidades 

(4 créditos)
•Linguagens e Formação de Conceitos 

(4 créditos)
• Educação em Ciências Naturais 

e Matemática na escola da 
contemporaneidade: aprendizagem e 

recursos didáticos (2 créditos)

Pré-requisitos para ingresso 
I – ser diplomad@ em curso superior 
reconhecido pelo MEC;
II – ser aprovad@ no processo seletivo; 
III – apresentar os documentos 
necessários para a efetivação da 
matrícula.

Processo seletivo
I – Homologação das inscrições (caráter 
eliminatório); 
II – Avaliação do curriculum vitae e 
do pré-projeto de pesquisa (caráter 
classificatório e eliminatório);
III – Entrevista (caráter classificatório e 
eliminatório). 

Documentos para inscrição
I – Diploma de graduação (cópia); 
II – Documento oficial com foto (cópia);
III – Formulário de inscrição com a 
identificação da Área do Conhecimento 
escolhida: Fundamentos da 
Educação Escolar ou Educação em 
Ciências Naturais e Matemática;
IV – Curriculum vitae (nos moldes 
indicados no edital de seleção);
V – Pré-projeto de pesquisa (roteiro 
estabelecido no edital de seleção).

Núcleo Curricular Comum



Sede Acadêmica - Rua João Pessoa, 2750
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Dra. Gestine Cássia Trindade (Coordenadora)
Dr. Aldo Sena de Oliveira

Dra. Ana Carolina Araújo da Silva
Dra. Cíntia Rosa da Silva

Dr. Jorge Cássio Costa Nóbriga
Dr. Júlio Faria Corrêa

Dra. Marilise Luiza Martins dos Reis Sayão
Dra. Renata Orlandi

Grupo de Pesquisas em Fundamentos Histórico-Filosóficos da Educação (UFSC/CNPq )
Grupo de Estudos e Pesquisas em Ensino de Ciências e Matemática (UFSC/CNPq)

Organização e realização

Corpo docente
Especialização em Educação Escolar Contemporânea


