
PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA 

PERÍODO ESPECIAL 2020-2 

Dados da Disciplina 

Disciplina:  Didática Código: EM204 

Pré-requisitos:  No de vagas:  
23 

Carga horária semanal: 4h 
Carga horária total: 60 h 

Data de início: 06/11/2020 Data de término: 12/03/2020 

Dias e horários das atividades remotas síncronas (se houver): 
Horário: 10h30m – 12h30m 
Sempre às sextas-feiras, nas seguintes datas: 
6/11; 13/11;27/11;12/12;19/12;05/02;26/02;05/03. 
 

Meios de interação entre docente e discentes: 
UFPR Virtual e Google Meet 

Docente:  
Kátia Maria Kasper e  
Karina Rousseng Dal Pont 

E-mail:  
katiakasper@uol.com.br  
karinapont@ufpr.br  

 

Ementa 

 
O conhecimento didático e suas relações com as demais áreas do conhecimento. A 

produção do conhecimento didático. Educação, escolarização e formalização da ação 

didática. A relação pedagógica: professor, aluno, conhecimento e os diferentes 

aspectos do ensinar e aprender. Os sujeitos da educação. A formação docente e suas 

especificidades no mundo contemporâneo. A ação didática. 

 

Objetivos e Programa 

 
Objetivos: 

1. Analisar relações entre didática, experiência e a produção da subjetividade: 
implicações éticas, estéticas, políticas e históricas.  

2. Investigar as relações entre a didática, as demais áreas de conhecimento e a relação 
pedagógica. Abertura de perspectivas para didáticas inventivas.    

 
3. Compreender a formalização da ação didática e os fazeres da docência: artefatos, 
atenção, caderno, anotação e escrita. 
 
4. Explorar aspectos contemporâneos da formação docente e a ressignificação das 
temáticas de estudos/pesquisas na Didática. 
 
Programa: 
UNIDADE I – Didática, experiência e formação. 
UNIDADE II – Didática e diferença. 
UNIDADE III - Didática e os fazeres da docência: artefatos, atenção, caderno, anotação 
e escrita. 
UNIDADE IV. Gramáticas insurgentes na didática contemporânea. 

 

mailto:katiakasper@uol.com.br
mailto:karinapont@ufpr.br


Cronograma detalhado de execução das atividades 
 

Mês Data/ 
Período 

Modalidade  Atividade 

Novembro 06 
 

Síncrona 2 h 

10h30m-

12h30m 

Apresentação da proposta da disciplina, discentes 

e docentes etc.   

7 a 12 Assíncrona  

4 h 

UNIDADE I  

Leitura do artigo “Notas sobre a experiência 

e o saber da experiência”. Jorge Larrosa. 

13 
 

Síncrona 2 h  Discussão do artigo lido.   

 

14 a 26 Assíncrona  
8 h  

Documentário “Janela da Alma”. Atividade: 
assistir e refletir sobre a experiência do olhar 
para a alteridade. A relação didática e o olhar 
para o outro. Pensando a sala de aula.  
 
Leitura do artigo “Ferido de realidade e em 

busca da realidade”. Jorge Larrosa. 

 

27 
 

Síncrona 2 h  Apresentação e reflexão sobre artigo “Ferido 

de realidade e em busca da realidade”. Jorge 

Larrosa. 

 28 a 30 Assíncrona 2 h Produção textual. 

Dezembro 01 a 11 
 

Assíncrona  
6 h 

UNIDADE II  

Leitura e levantamento de questões sobre 

artigo de Silvio Gallo “Em torno de uma 

educação menor”. 

12 Síncrona 2 h  Reflexões sobre o texto lido. 

13 a 18 Assíncrona 4 h Produção de texto Escritos da experiência 

(Avaliação 1). 

19 Síncrona 2 h  Comentários e reflexões a propósito dos 
textos produzidos e das linguagens da 
experiência (inclusive pandêmica).  

26 *** Dias não letivos 

Janeiro 01 *** Dias não letivos 

08 *** Dias não letivos 

15 *** Dias não letivos 

22 a 
28 
 

Assíncrona  
10 h 

Unidade III  
Vídeo: ABCEDÁRIO com Jorge Larrosa 
Bondía.  



https://www.youtube.com/watch?v=5FtY1psR
oS4 
 
Filme “A má notícia” 
https://www.youtube.com/watch?v=mkBiWW
b0TrU&feature=youtu.be   
 
Leituras (escolher 2 textos): 
1. Giovana Scarelli: “Cartas para Guimarães 
Rosa: palavras e imagens e sertões”. 
2. Alda Romaguerra: Caderneta de 
anotações”. 
3. PONTIN, V. M. R., & GODOY, A. das 
escritas, dos corpos. afetos e entretempos. 
4. Selecionar um dos textos: 
https://saudecoletivasjdr.wixsite.com/meusite/
blog/  

Fevereiro 05 
 

Síncrona 
2 h 
 

Unidade III 
Reflexões sobre os textos. 
 

12 
 

Assíncrona 
10 h 

Unidade IV 
Leitura de um dos textos: 
1. Selecionar um texto publicado no dossiê 
“Futuro” da Revista Piseagrama em 2020. 
2. Selecionar um texto da coleção da Editora 
Zazie: http://www.zazie.com.br/pequena-
biblioteca-de-ensaios   
3. Selecionar um texto da coleção da Editora 
n-1: https://n-1edicoes.org/textos-1   
4. Pausa na rede. Expressões artísticas em 
tempos de pandemia. [on line] 

19 *** 
 

Dias não letivos 

26 
 

Síncrona 2 h 
 

Unidade IV 
Conversas sobre os textos selecionados. 
 

Março 05 
 

Síncrona 2 h 
 

Encerramento da disciplina. 

12 
 

 Exames finais 

 

Procedimentos didáticos 

A perspectiva do processo é a de que este seja realizado junto com as/os estudantes.  

Abordagem dos temas será realizada supondo leitura prévia de uma bibliografia 

selecionada, além de um documentário. O desenvolvimento dos temas ocorrerá 

através de apresentações por parte das docentes e também com a participação das/os 

estudantes. Supõe-se leitura prévia dos textos e engajamento na disciplina. Para tanto, 

serão utilizadas plataformas digitais, a fim de assegurar a disponibilização dos materiais 

necessários à leitura, a postagem das atividades requeridas e a realização de aulas 

remotas Orientações específicas para a realização das atividades.  

Na modalidade não presencial, a metodologia será composta por aulas síncronas e 
assíncronas. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5FtY1psRoS4
https://www.youtube.com/watch?v=5FtY1psRoS4
https://www.youtube.com/watch?v=mkBiWWb0TrU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mkBiWWb0TrU&feature=youtu.be
https://saudecoletivasjdr.wixsite.com/meusite/blog/
https://saudecoletivasjdr.wixsite.com/meusite/blog/
http://www.zazie.com.br/pequena-biblioteca-de-ensaios
http://www.zazie.com.br/pequena-biblioteca-de-ensaios
https://n-1edicoes.org/textos-1


As  As aulas síncronas contarão com os seguintes recursos da plataforma Google Meet: 
• Vídeo e Chat; 
 
As aulas assíncronas serão organizadas por: 
• Leituras orientadas e dirigidas; 
• Produção textual; 
• Sessões de audiovisuais. 

 

Formas e critérios de avaliação 
 

Atividade  Critérios Data Peso 

1.Produção 
textual: 
Escritos da 
experiência 

Aderência à proposta; clareza; 
articulação com a problemática 
estudada; relação forma e conteúdo 
etc.   

A definir 2,5 

2. 
2.1. “Cartão de 
apresentação” 
+ 
2.2. 
Participação 
no Fórum. 
 

 
Execução das propostas; utilização 
dos arquivos solicitados; 
atendimento ao roteiro de trabalho. 

A definir 2,5 

3. Caderno de 
anotações 

Aderência à proposta; clareza; 
articulação com a problemática 
estudada; relação forma e conteúdo 
etc.   
 

A definir 2,5 

4. 
Autoavaliação 

Definidos pelas/os estudantes 
 

Entre 
27/02/2020 e 
4/03/2020  

2,5 

 

Bibliografia básica e bibliografia complementar 

Bibliografia básica: 
 
DUSSEL, I. & CARUSO, M. A invenção da sala de aula. Uma genealogia das 

formas de ensinar. São Paulo: Moderna, 2003. [pdf] 

LARROSA, Jorge. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Revista 
Brasileira de Educação. nº 19, p. 20-28. jan/fev/mar/abr/ 2002. [on-line] 

 

LARROSA, Jorge. Ferido de realidade e em busca de realidade. Notas sobre as 
linguagens da experiência. In: Tremores: escritos sobre experiência. BH: Autêntica, 
2014. P.73-122. [pdf] 
 
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. 7a ed., Petrópolis: Vozes, 1989. [pdf] 
 
GALLO, Silvio. Em torno de uma educação menor. Educação & Realidade, v. 27, 
n. 2, p. 169-178, 2002. [on-line] 

 



KRENAK, Ailton. O amanhã não está à venda. São Paulo: Companhia das Letras, 
2019. 
 
Documentário: Janela da Alma. Direção: João Jardim e Walter Carvalho. Brasil, 
2001. 

 
 
Bibliografia complementar: 
 
CORAZZA, Sandra Mara. Planejamento de ensino como estratégia de política 
cultural. In: MOREIRA, Antonio F. B. (org.). Currículo: questões atuais. Campinas: 
Papirus, 1997. p.103-143. [pdf] 
 
CORAZZA, Sandra. O DOCENTE DA DIFERENÇA: identidade e singularidade. O 
que se transcria em educação? Porto Alegre-RS: Doisa, 2013. [pdf] 
 
CANDAU, Maria Ferrão Vera. Cotidiano escolar e práticas interculturais. Cad. 
Pesquisas 2016, vol.46, n.161, pp.802-820. [online]. 
 
KRENAK, Ailton. O amanhã não está à venda. São Paulo: Companhia das Letras, 
2019. 
 
MUNHOZ, Angélica Vier; COSTA, Cristiano Bedin da; LULKIN, Sérgio Andrés. 
Porque esperamos: [notas sobre a docência, a obsolescência e o vírus]. Editora 
Autonomaz: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2020. [on line] 
 
PONTIN, V. M. R., & GODOY, A. (2017). das escritas, dos corpos. afetos e 
entretempos. EDUCAÇÃO E FILOSOFIA, 31(63), 1559-1569. 
https://doi.org/10.14393/REVEDFIL.issn.0102-6801.v31n63a2017-13  
 
ROMAGUERA, Alda; NEGRÃO, Vanessa Aparecida Marconato; SABUKÁ KARIRI 
XOCÓ; COLETIVO RITMOS DO PENSAMENTO. Caderneta de anotações. 
ClimaCom – Florestas [online], Campinas, ano 7, n. 17. Maio. 2020. Available from: 
http://climacom.mudancasclimaticas.net.br/alda-vanessa-florestas/ 
 
SCARELI, G. Cartas para Guimarães Rosa: palavras e imagens e sertões. 
Quaestio - Revista de Estudos em Educação, v. 22, n. 2, p. 391-411, 14 ago. 2020. 
[on line] 
 
SKLIAR, Carlos. A educação e a pergunta pelos Outros: diferença e alteridade, 
diversidade os outros “outros”. Ponto de Vista, Florianópolis, n.05, p. 37-49, 
2003.[on line] 
 
SILVA, Cíntia Vieira; KASPER, Kátia Maria. Diferença como abertura de mundos 
possíveis: aprendizagem e alteridade. Uberlândia: UFU. Revista Educação e 
Filosofia, v. 28, n. 56, p. 711-728, jul./dez. 2014. [on-line]   
 
SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias 
do currículo. 3a ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2017. [pdf] 
 

 

https://doi.org/10.14393/REVEDFIL.issn.0102-6801.v31n63a2017-13
http://climacom.mudancasclimaticas.net.br/alda-vanessa-florestas/
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

SETOR DE EDUCAÇÃO

Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação

                           

                                                                                                             

                                                                                                         Ficha 2 (variável)

         

 Disciplina:  Psicologia da Educação  Código: ET084

 Natureza: 

 ( X  ) Obrigatória         

 (     ) Optativa

   ( X ) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

 Pré-requisito:  Correquisito:  Modalidade: Ensino Remoto Emergencial

 CH Total:60h

 CH Semanal:10h 

 

Padrão (PD):60

 

Laboratório
(LB): 00 Campo (CP): 00 Estágio (ES): 00 Orientada (OR):

00
Prática Específica
(PE): 00

Estágio de Formação
Pedagógica (EFP):00

EMENTA 

Contribuições da Psicologia da Educação para a formação docente. Concepções teóricas contemporâneas sobre desenvolvimento e aprendizagem e suas
implicações pedagógicas. Noções introdutórias à educação especial e inclusão

                                                                                                              PROGRAMA

- Introdução à psicologia da Educação.

- Psicologia da Educação: História, objeto de estudo e importância na formação docente.

- Psicologia e Sociedade.

- Psicologia da Educação frente aos problemas da educação escolar brasileira.

- Concepção teórica behaviorista e a educação.

- A psicologia histórico-cultural de Vygotsky.

- A perspectiva cognitivista e o construtivismo piagetiano.

- Psicanálise e Sociedade: Os escritos sociais de Freud.

- Teoria crítica da sociedade e a psicanálise.

- Introdução à Educação Especial e Práticas Inclusivas

OBJETIVO GERAL

Conhecer as bases teóricas da ciência psicológica sobre a sociedade, as relações interpessoais, o desenvolvimento e a aprendizagem, bem como suas
possíveis contribuições para a prática docente.

OBJETIVO ESPECÍFICO

 

- (Re)conhecer a importância do conhecimento teórico da psicologia como ciência;

- Conhecer os postulados básicos das principais teorias da psicologia da educação;
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- Compreender as principais contribuições das teorias behaviorista, cognitivista, histórico-cultural, e psicanalítica;

- Estudar as possibilidades de contribuição da psicologia educacional no estudo da sociedade brasileira e os problemas da educação escolar.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A disciplina contará com os materiais didáticos: vídeos de até 10 minutos sobre os conteúdos da disciplina; leitura direcionada de textos sobre as temáticas
trabalhadas; resposta à quizes de maneira assíncrona para verificação de leituras realizadas; fóruns em que tanto docente quanto alunos poderão realizar
debates sobre o assunto da disciplina e registro de dúvidas sobre o conteúdo;

Sistema de Comunicação: O ambiente virtual de aprendizagem (AVA) UFPR virtual será empregado para todas ações do curso, sendo o meio de
comunicação com os alunos e de disponibilização de materiais. Modelo de tutoria:

O professor será o tutor. O professor irá acompanhar as atividades discentes, conforme o cronograma do curso;

Infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental: Os participantes do curso deverão se responsabilizar por ter acesso à internet, seja em suas
residências ou em local de trabalho. Previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos: Haverá o período de três dias para ambientação dos
recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes e se incluirá um vídeo explicativo sobre o funcionamento da disciplina.

FORMAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação se dará por meio de um texto a ser produzido sobre as contribuições da disciplina que deverá ser entregue no dia 25/11. Reservando-se o dia
27/11 para entrega de texto como exame final, caso necessário.

Identificação do controle de frequência das atividades: A frequência será contabilizada conforme o aluno realize as atividades propostas na disciplina. Para
ser aprovado no curso, cada aluno(a) terá que alcançar, no mínimo, 70 (setenta) pontos e 75% (setenta e cinco) de frequência.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)

.

CARRARA, K. (Org.) Introdução à Psicologia da Educação: Seis Abordagens. São Paulo: Avercamp, 2004

 

MOREIRA, M. A. Teorias de aprendizagem. São Paulo: EPU, p. 139-149.

 

SANTROCK, J. W. Psicologia educacional. 3. ed. São Paulo: MacGraw-Hill, 2009

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)

 

BALL, S.J.W. BAILEY, P.MENA, P. DEL MONTE, P., SANTORI, D. TSENG, C. – YING, YOUNG, H., & OLMEDO, A. A constituição da
subjetividade docente no Brasil: um contexto global. Revista Educação em Questão, 46(32), 2013. Recuperação
de https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/view/5114

 

KIENEN, N.; MITSUEKUBO, O.; BOTOMÉ, S. P. Ensino programado e programação de condições para o desenvolvimento de comportamentos: alguns
aspectos no desenvolvimento de um campo de atuação psicológico. Acta comport., Guadalajara, v.21, n.4, p. 481-494,2013. Disponível em: <
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-81452013000400006&lng=pt&nrm=iso >.

 

MANOLIO, C. L. Habilidades sociais educativas na interação professor-aluno. Dissertação do Programa de Pós-Graduação em Educação Especial –
UFScar. 2009. Orientador: Prof. Dr. Almir Del Prette. Disponível em: https://sei.ufpr/sei/web/controlador.php?
acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3254953&infra_siste...2/3

 

MOREIRA, M. B.; MEDEIROS, C. A. Princípios básicos de análise do comportamento. Artmed, 2007.

 

REGO, TERESA CRISTINA. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. Petrópolis, RJ : Vozes, 1995.

 

SILVA, M. I. O , PESCE, L. & NETO, A. V. Aplicação de sala de aula invertida para o aprendizado de língua portuguesa no ensino médio de escola
pública. Tecnologias, Sociedade e Conhecimento, 5 (1), 100-119, 2018.

 

.

https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/view/5114
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CRONOGRAMA

Semana 1 - 3/02 a 6/02- Ambientação da disciplina e tópico 1:  Introdução à psicologia da Educação(10h assíncronas)

 

Semana 2 - 08/02 a 13/02 - tópico 2: Psicologia da Educação: História, objeto de estudo e importância na formação docente (10h assíncronas)

 

Semana 3 - 22/02 a 27/02 - tópico 3: Psicologia e Sociedade (10h assíncronas)

 

Semana 4 - 01/03 a 06/03 - tópico 4: Psicologia da Educação frente aos problemas da educação escolar brasileira (10h assíncronas)

 

Semana 5 - 08/03 a 13/03: tópico 5: Concepção teórica behaviorista e a educação e a psicologia histórico-cultural de Vygotsky (10 h assíncronas)

 

Semana 6 - 15/03 a 20/03 tópico 6: perspectiva cognitivista e o construtivismo piagetiano; Psicanálise e Sociedade: Os escritos sociais de Freud; Teoria
crítica da sociedade e a psicanálise (10h assíncronas)

 

Semana 7 - 22/03 a 27/03 Revisão e exame final (10h assíncronas)

 

 

                                *Nº de turmas:3 (Química noturno, Artes Visuais e Música)    *Nº de vagas: 30 para cada turma *Nome da/do(s) docente(s)
responsável(eis):Américo Agostinho Rodrigues Walger  *E-mail:awalger@terra.com.br

 

Documento assinado eletronicamente por IASMIN ZANCHI BOUERI, VICE / SUPLENTE CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TEORIA E
FUNDAMENTOS DA EDUCACAO - ED, em 21/10/2020, às 21:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3045659 e o código CRC 57571BB2.

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


  
 

 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Educação 
Departamento de Planejamento e Administração Escolar 

 

FICHA 2  

 

Disciplina: Política e Planejamento da Educação Brasileira Código: EP124 

Natureza:  

( x ) Obrigatória  

(  ) Optativa 

(x ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     ( x ) Totalmente ERE   (  )   

CH Total: 60 

CH semanal: 02 

Padrão 

(PD): 60 

Laboratório 

(LB): 00 

Campo 

(CP): 00 

Estágio 

(ES): 00 

Orientada 

(OR):  

00 

Prática 

Específica 

(PE): 00 

 

Estágio de 

Formação 

Pedagógica (EFP): 

Extensão 

(EXT): 00 

Prática como 

Componente 

Curricular 

(PCC): 00 

     

Ementa:  

Política, Estado e Democracia: relações com a educação. Síntese histórica do processo escolar brasileiro. Legislação, 

reformas e políticas educacionais. Planejamento, gestão e financiamento da educação. 

Programa: 

1) Estado e Educação 

1.1. Apresentação sintética sobre a organização da educação brasileira 

1.2. O papel do Estado frente ao direito à educação 

1.3 Legislação Educacional: Constituição Federal; LDB 

2) Planejamento e Gestão da Educação: das reformas educacionais da década 1990 ao Plano Nacional de 

Educação 2014-2024 

3) Financiamento da Educação 

4) Políticas para os profissionais da educação 

5) Políticas de Avaliação: o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

6) Políticas curriculares: as Diretrizes Curriculares Nacionais e a Base Nacional Comum Curricular – BNCC; a 

reforma do Ensino Médio pela Lei 13.415/17 

 

Objetivos: 

 Possibilitar análise que articule criticamente as inter-relações existentes entre Estado, sociedade, escola e 

democracia; 

 Propiciar a aquisição de uma visão histórica a respeito da constituição dos sistemas de ensino no Brasil, tendo 

em vista os desafios postos para a democratização da escola (e da sociedade) em cada momento analisado; 

 Oportunizar o estudo e a problematização da legislação educacional recente, em suas implicações com a 

configuração atual do ensino e com os problemas vivenciados no cotidiano escolar; 

Analisar criticamente as políticas educacionais recentes destinadas à educação básica e profissional, as formas de 

planejamento, financiamento e gestão, tendo em vista os desafios postos para a democratização da educação. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

A disciplina terá como finalidade o desenvolvimento da análise crítica sobre a política e planejamento educacional 

brasileiro com ênfase para o período atual. Para isso, a metodologia contará com o estudo de textos seguido por 

discussão em plataforma digital e produção de relatórios de leitura que serão entregues à professora e comentados em 

aulas subsequentes. Os estudos buscarão realizar permanente relação entre texto e contexto, teoria e prática, limites e 

possibilidades do enfrentamento dos desafios da democratização do ensino de qualidade.  

Avaliação:  

Critérios gerais de avaliação: conhecimento dos assuntos abordados; articulação/clareza na exposição de ideias; 

desenvolvimento do raciocínio crítico. 

Será feita por meio de sínteses teóricas dos assuntos abordados. 



  
 

 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Educação 
Departamento de Planejamento e Administração Escolar 
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Professor da Disciplina: Andrea do Rocio Caldas 
 

Assinatura:  

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Gabriela Schneider 
 

Assinatura: 
 

 

 

  

  



  
 

 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Educação 
Departamento de Planejamento e Administração Escolar 

 

 

PLANO DETALHADO DE ATIVIDADES 

 

Disciplina:        Política e Planejamento da     Educação Brasileira – EP 126                                                                                 

Obrigatória 

Professor(a) Andrea do Rocio Caldas 

Contato: andreacaldas2011@gmail.com 

Dia e Horário: Sexta- feira, das 8h30 às 10h30 

Horas em aulas síncronas: 20horas 

Horas em atividades assíncronas:  40 horas                                                Carga horária total: 60 horas 

Horas em consulta individual: 10 horas, durante o período letivo da disciplina, a ser agendada previamente 

 

Ciclo do Período Especial: IV 

 

Início das aulas: 13 de novembro 

 

Número de turmas: 1 

 

Número de vagas: 30 

Data Tema Atividades e procedimentos 

13/11 Estado e educação 

Direito à educação 

Breve histórico da organização do sistema 

escolar brasileiro 

Apresentação do programa e metodologia da 

disciplina. 

Aula síncrona em aplicativo virtual; exposição 

do assunto; abertura de tempo para dúvidas. 

20/11 A educação escolar na Constituição Federal e 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

 

Aula síncrona em aplicativo virtual; exposição 

do assunto; discussão de texto com base em 

roteiro de estudos enviados previamente.  

27/11 A reforma educacional da década de 90 e os 

Planos Nacionais de Educação 

Discussão de texto com base em roteiro de 

estudos enviados previamente. Elaboração de 

síntese escrita, em grupos. 

04/12 O Plano Nacional de Educação e suas metas. Seminário de debate a partir dos textos 

indicados. 

05/02 

 

 

12/02 

Financiamento da Educação Aula síncrona em aplicativo virtual; exposição 

do assunto, discussão de texto com base em 

roteiro de estudos enviados previamente; debate 

a partir dos vídeos indicados previamente; 

produção de síntese escrita. 

26/02 Políticas para os profissionais da educação Aula síncrona em aplicativo virtual; exposição 

do assunto; discussão de texto indicado. 

05/03 Políticas de avaliação em larga escala;  Aula síncrona em aplicativo virtual; exposição 

do assunto; discussão de texto com base em 

roteiro de estudos enviados previamente. 

12/03  A escola sem partido e a gestão democrática Aula síncrona em aplicativo virtual; exposição 

do assunto; discussão de texto; debate a partir 

dos vídeos indicados previamente; produção de 

síntese escrita. 

19/03 A reforma do ensino médio pela Lei 

13.415/17 

Aula síncrona em aplicativo virtual; exposição 

do assunto; discussão de texto discussão de 

texto com base em roteiro de estudos enviados 

previamente; debate a partir dos vídeos 

indicados previamente; produção de síntese 

escrita.  

40 horas 

assíncronas 

Organização e gestão da educação brasileira 

Financiamento da educação 

Políticas educacionais. 

Videos sobre Reforma do Ensino Médio, Escola 

sem Partido e Financiamento da Educação. 

 

Estudos individuais orientados com base em 

textos que abordam os temas. 

 

Elaboração de síntese teórica. 
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FICHA 2 

PERÍODO ESPECIAL-II 

 

IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA 

 

Disciplina: Organização do Trabalho Pedagógico na Escola   Código: EP126 

Natureza: obrigatória e semestral 

Pré-requisitos: Não há  Co-requisitos: Não há   Créditos: 03  

Modalidade: ERE II 

Carga horária Assíncrona: 90 (incluindo 60 horas de estágio) 

Carga horária Síncrona: 20 

Carga Horária de Consulta Individual: 10 

Carga horária a ser realizada com atividades remotas: 120 horas 

Período das atividades didáticas remotas: 09/11/2020 a 29/03/2021 

  

 

EMENTA 

 

  A organização do trabalho pedagógico na educação básica e profissional. As 

formas de gestão escolar e os desafios implicados na gestão democrática. Elementos 

postos na cultura escolar que intervém na organização da escola: projeto político-

pedagógico, currículo, planejamento, avaliação, usos do tempo/espaço/corpos na 

escola. Os sujeitos da escola e as dimensões coletivas do trabalho escolar; a identidade 

do trabalho docente. 

 

 

JUSTIFICATIVA PARA A OFERTA DA DISCIPLINA NA MODALIDADE 

REMOTA EMERGENCIAL 

 

 Disciplina obrigatória ofertada no modo remoto no Período Especial-II - 4º Ciclo 

 

 

PROGRAMA : 

 

EIXO 1) Função social da escola: em tempos de pandemia e pós-pandemia 

 

Trabalho Docente, formação pedagógica, escola em tempos de pandemia e pós-

pandemia  



 Equipe pedagógica, professores e comunidade escolar tempo/espaço na escola em 

tempos de pandemia e pós-pandemia 

 Atribuições do professor e do professor-pedagogo na rede pública de ensino; 

 

 

 

EIXO 2) Organização e Gestão Escolar 

 O trabalho da equipe pedagógica e o papel dos sujeitos escolares tempos de 

pandemia e pós-pandemia 

 Levantamento e análise de experiências vivenciadas pela comunidade escolar em 

tempos de pandemia; 

 

 

EIXO 3)Formas de organização do trabalho pedagógico  

 

 Projeto Político Pedagógico 

 Plano de Trabalho Docente 

 Regimento Escolar 

 Proposta curricular 

 

  
 

 

OBJETIVOS GERAIS 

  

• Refletir sobre a função social da escola, o caráter do trabalho docente e os 

impactos da pandemia na educação. 

• Analisar os desafios, exclusões e participações dos sujeitos na escola em 

tempos de pandemia e pós-pandemia. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Conhecer as atribuições do pedagogo na escola, discutindo sobre as formas de 

organização do trabalho pedagógico e o tempo e o espaço na escola no contexto da 

pandemia e pós-pandemia. 

• Discutir sobre o papel do professor e da escola diante da exposição das 

atividades remotas e os desafios postos diante da educação centrada em múltiplas 

modalidades.  

• Analisar documentos escolares: estudos sobre o Projeto Político Pedagógico e o 

Plano de Trabalho Docente 

 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 

• As atividades didáticas síncronas serão realizadas em plataformas virtuais com 

aulas expositivas e dialogadas conduzidas pela professora regente, assim como por 

meio de debates e palestras realizadas por professoras/pesquisadoras convidadas; 



• As atividades assíncronas serão realizadas mediante leituras de textos, análises 

de lives e filmes, realização de estudos documentais e entrevistas virtuais com os 

sujeitos escolares, atividades didático-pedagógicas dirigidas e elaboração de relatório 

final. 

• As atividades serão preferencialmente assíncronas, propiciando flexibilidade 

os/as alunos/as quanto ao momento de sua realização.  

• O Plano será desenvolvido a partir de três eixos, contabilizando 60h de 

atividades remotas orientadas. 

• As orientações contidas na Resolução 65/2020- UFPR/ CEPE serão 

rigorosamente levadas em consideração. Destacando que o controle de frequência será 

somente por meio da realização, de forma assíncrona, de trabalhos e exercícios 

domiciliares desenvolvidos pelas/pelos estudantes; 

• Os sistemas de comunicação se darão por ferramentas virtuais, tais como email, 

chat, Microsoft Teams, meet, dentre outros. 

 

 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação se dará a partir da análise documental, realização de entrevistas, entrega 

dos trabalhos propostos e participação dos estudantes em atividades síncronas e 

assíncronas. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

 

BRASIL. Decreto 1313. Atribuições de Pedagogia Escolar do cargo de Profissional 

do Magistério da Administração Direta. 2016. Disponível em: 
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Acesso em: 01 out. 2020. 
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CALDAS, Andrea. Profissionais da Educação: Entre o Encantamento da Resistência 
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Professor(a) da disciplina: Andrea do Rocio Caldas 

Contato do professor:andreacaldas2011@gmail.com 

 

 

Assinatura 

 

 

 

Chefe do Departamento: Gabriela Schneider 

 

 

Assinatura 
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CRONOGRAMA DETALHADO DA DISCIPLINA  

CURSO MÚSICA e ARTES VISUAIS 

 

PLANO DE ATIVIDADES 

 

Disciplina: Organização do Trabalho Pedagógico na Escola         EP 126                                                                                    

Natureza: Obrigatória 

Professora: Andrea do Rocio Caldas 

Contato: andreacaldas2011@gmail.com 

Dia e Horário das aulas síncronas: Segunda-feira, das 8h30 às 10h30. 

Horas em aulas síncronas: 20 horas 

Horas em atividades remotas: 90 horas                                                    

Horas em consulta individual: 10 horas 

Carga horária total: 120 horas 

 

 

Ciclo do Período Especial: 

ERE II 

 

Número de turmas: 1 

 

Número de vagas:30 

Data Tema Atividades e procedimentos 

09/11 Apresentação do programa e da 

disciplina. 

Aula expositiva e dialogada 

16/11 Eixo 1- Função social da escola em 

tempos de pandemia e pós-pandemia  

Aula expositiva e dialogada. Debate a 

partir de texto indicado. 

23/11 Eixo 1- Função social da escola em 

tempos de pandemia e pós-pandemia  

Live com profissionais da escola. 

07/12 Eixo 2- O trabalho da equipe 

pedagógica e o papel dos sujeitos 

escolares tempos de pandemia e pós-

pandemia. 

Aula expositiva e dialogada. Debate a 

partir de texto indicado. Orientação 

sobre o projeto a ser desenvolvido. 

14/12 Eixo 2- O trabalho da equipe 

pedagógica e o papel dos sujeitos 

escolares tempos de pandemia e pós-

pandemia. 

Live com profissionais da escola. 

De 21/12 a 

31/01 

Recesso e férias  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

01/02 Eixos 1 e 2 - Síntese Levantamento e análise de experiências 

vivenciadas pela comunidade escolar 

em tempos de pandemia. 

 

08/02 Eixo 3- Formas de organização do 

trabalho pedagógico 

 

Aula expositiva e dialogada. Debate a 

partir de textos indicados previamente. 

22/02 Eixo 3- Formas de organização do 

trabalho pedagógico:  

Projeto Político Pedagógico: 

Analise dos documentos das escolas e 

dos sistemas educacionais. 

mailto:andreacaldas2011@gmail.com


Plano de Trabalho Docente: 

Regimento Escolar e Proposta 

curricular 

01/03 Eixo 3- Formas de organização do 

trabalho pedagógico:  

 

Live com profissional da escola 

08/03 Síntese do conteúdo da disciplina Seminário de compartilhamento dos 

projetos realizados junto às escolas. 

07/12 Avaliação da Unidade 1 Leitura e resenha do livro: SANTOS, 

Boaventura de Sousa. A Cruel 

Pedagogia do Vírus. 

21/12 Avaliação da Unidade 2 Síntese escrita das lives realizadas. 

22/02 Avaliação da Unidade 3 Análises dos documentos das escolas : 

apresentação oral. 

Até 29 /03 Avaliação Final Elaboração de relatório final que deve 

ser enviado à professora. 

 

 

 
 



PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA 

PERÍODO ESPECIAL 2020-2 

Dados da Disciplina 

Disciplina: Metodologia do Ensino da Música Código: EM 060 

Pré-requisitos: EM 147 No de vagas: 30 Carga horária semanal: 4 

Carga horária total: 60 

Data de início: 3 de 
novembro de 2020 

Data de término: 23 de março de 2021 

Dias e horários das atividades remotas síncronas (se houver): 
3, 10, 17 e 24 de novembro, 1, 8 e 15 de dezembro, 2, 9, 16 e 23 de 
fevereiro, 2, 9, 16 e 23 de março 

Meios de interação entre docente e discentes: 
Contatos semanais por meio de plataformas de videoconferência 
Troca de mensagens via e-mail 

Docente: Guilherme G. B. Romanelli E-mail: guilhermeromanelli@ufpr.br 

 

Ementa 

 

Diferentes enfoques para o ensino da Música. Análise da situação do ensino da 
Música no Brasil. Alternativas teóricas e metodológicas para o ensino de Música. 

 

Objetivos 

 Fundamentar historicamente o ensino de música na escola brasileira 

 Desenvolver propostas pedagógicas para o ensino de música por 
meio do planejamento de atividades e simulação de atividades 
práticas 

 Estudar livros didáticos de Arte, compreendendo as especificidades da 
música e sua interação com outras linguagens do componente 
curricular Arte 

 Desenvolver processos de documentação pedagógica ligados ao 
ensino da música 

  



Cronograma detalhado de execução das atividades 
 

Data Atividade  Modalidade  Horas 
3/11 Apresentação da disciplina e 

encaminhamento das atividades e 
referenciais teóricos 

Sincrônica 4 

10/11 Apresentação do eixo básico de atividades 
da disciplina: apreciação musical (incluindo 
exercício de limpeza de ouvidos); 
aquecimento ou atividade musical; e 
apresentação de instrumentos musicais 

Sincrônica 4 

17/11 Os livros didáticos de música enquanto 
objeto de estudo 
Apresentação de exercícios 

Sincrônica 4 

24/11 A educação musical e os processos de 
comunicação no ambiente escolar 
Apresentação de exercícios 

Sincrônica 4 

1/12 Conceitos formais de elementos do som e 
da música 
Apresentação de exercícios 

Sincrônica 4 

8/12 A música enquanto linguagem 
Apresentação de exercícios 

Sincrônica 4 

15/12 Construção de instrumentos musicais para 
a Educação Musical 
Apresentação de exercícios 

Sincrônica 4 

26/1 As atividades de apreciação musical nos 
livros didáticos 
Apresentação de exercícios 

Sincrônica 4 

2/2 Atividades de prática musical nos livros 
didáticos 
Apresentação de exercícios 

Sincrônica 4 

9/2 Atividades de exploração sonora e 
construção de instrumentos musicais nos 
livros didáticos 
Apresentação de exercícios 

Sincrônica 4 

23/2 O uso de tecnologias nas aulas de música: 
o telefone celular 
Apresentação de exercícios 

Sincrônica 4 

2/3 O uso de tecnologias nas aulas de música: 
os programas de gravação e edição de 
áudio 
Apresentação de exercícios 

Sincrônica 4 

9/3 As interfaces entre a música e outras áreas 
do conhecimento: música e Artes Visuais 
Apresentação de exercícios 

Sincrônica 4 

16/3 As interfaces entre a música e outras áreas 
do conhecimento: música e teatro/dança 
Apresentação de exercícios 

Sincrônica 4 

23/3 Finalização da disciplina e avaliação das 
atividades 

Sincrônica 4 

 

 

 
Procedimentos didáticos 



 Aulas expositivas como introdução aos temas 

 Análise e discussão de textos 
Sistema de comunicação: 

 Entre o professor e alunos da UFPR – Programa de videoconferência e e-mail 
Materiais didáticos: 

 Livros didáticos digital – PNLD 

 Artigos em formato PDF 

 Aplicativos e programas de gravação e processamento de áudio 

 Plataformas de compartilhamento de arquivos fonográficos 
 
Mídias e recursos tecnológicos: 

 Telefones celulares para a exploração de aplicativos ligados à educação musical (piano 
digital, gerador de acordes, afinador, metrônomo, estação de Loop, etc.). 

 

 

Formas e critérios de avaliação 

  
Produção escrita, apresentação de atividades práticas em grupo, levantamento de notícias sobre 

música e seu ensino na mídia, sistematização de propostas em texto digital. 

 

 

Bibliografia básica e bibliografia complementar 
 
Bibliografia Básica: 
 
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular – BNCC – Brasília: MEC, 2018 
 
MOTA, Graça. O ensino da música em Portugal. In A educação musical nos países de línguas neolatinas. Org: L. Hentschke. Porto 

Alegre: Ed. UFRGS, 2000. 
 
HENTSCHKE, Liane; SOUZA, Jusamara. (org.) Avaliação em música: reflexões e práticas. São Paulo: Moderna, 2003 
 
ILARI, Beatriz Senoi. Música na infância e na adolescência: um livro para pais, professores e aficionados. Curitiba, PR: IBPEX, 2009 
 
PAZ, Ermelinda Azevedo. Pedagogia musical brasileira no século XX: metodologias e tendencias. Brasilia (DF): MusiMed, 2000. 
 
SOUZA, Jusamara. (org.) Aprender e ensinar música no cotidiano. 2. ed. Porto Alegre: Sulina, 2009. 
 
 Bibliografia complementar 
 
JORDÃO, Giselle; ALLUCCI, Renata R.; MOLINA, Sérgio; TERAHATA, Adriana M. (orgs). A música na escola. São Paulo: Allucci & 

Associados Comunicações, 2012. 
 
SOUZA, Jusamara; HENTSCHKE, Liane; WOLFFENBÜTTEL, Cristina Rolim. (Org.). Música para professores: experiências de 

formação continuada. Porto Alegre: Metrópole, 2004. 
 
 

 



PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA 

PERÍODO ESPECIAL 2020-2 

Dados da Disciplina 

Disciplina: Prática de Docência em Educação 
Musical 

Código: EM 148 

Pré-requisitos: EM 147 No de vagas: 15 Carga horária semanal: 4 

Carga horária total: 60 

Data de início: 5 de 
novembro de 2020 

Data de término: 17 de dezembro de 2020 

Dias e horários das atividades remotas síncronas (se houver): 
5, 12, 19, 26 de novembro e 3, 10 e 17 de dezembro 

Meios de interação entre docente e discentes: 
Contatos semanais por meio de plataformas de videoconferência 
Troca de mensagens via e-mail 

Docente: Guilherme G. B. Romanelli E-mail: guilhermeromanelli@ufpr.br 

 

Ementa 

Execução e acompanhamento do plano de ensino elaborado em Prática de 
Docência em Música I. Discussão dos resultados apresentados pelas escolhas 
didático-metodológicas. 
 

 

Objetivos 

 Desenvolver práticas docentes em Educação Musical no âmbito do 
componente curricular Arte em turmas de Ensino Médio. 

 

 Observar aulas de arte  
 

 Planejar sequências didáticas 
 

 Conduzir aulas de música na disciplina de Arte. 

  



Cronograma detalhado de execução das atividades 
 

Data Atividade  Modalidade  Horas 
5/11 Apresentação da disciplina e 

encaminhamento das atividades e 
referenciais teóricos 

Sincrônica 2 

5/11 Contatos com as escolas por parte dos 
alunos  

Assíncrona 3 

6/11 Construção do plano preliminar de trabalho Assíncrona 5 

9/11 Discussão dos planos preliminares com os 
professores da escola 

Assíncrona 4 

10/11 Discussão dos planos preliminares com os 
professores da escola 

Assíncrona 4 

11/11 Discussão dos planos preliminares com os 
professores da escola 

Assíncrona 4 

12/11 Devolutiva sobre o contato com as escolas 
e apresentação das unidades 
Orientação sobre as observações 

Sincrônica 2 

12/11 Observação de aulas de arte e período 
inteiro 

Assíncrona 4 

13/11 Observação de aulas de arte e período 
inteiro 

Assíncrona 4 

16/11 Levantamento dos livros didáticos utilizados 
na escola  

Assíncrona 2 

17/11 Estruturação de possíveis unidades 
temáticas para a construção do plano de 
ensino 

Assíncrona 2 

17/11 Seleção dos conteúdos dos livros didáticos 
que serão abordados nas aulas de estágio 

Assíncrona 4 

18/11 Estabelecimento de paralelos entre os perfil 
da turma, conteúdos observados nas aulas 
e proposta de planejamento de estágio 

Assíncrona 2 

19/11 Apresentação das observações e início da 
construção do planejamento 

Sincrônica 2 

20/11 Definição e envio dos eixos temáticos Assíncrona 2 

23/11 Elaboração dos planejamentos Assíncrona 4 

24/11 Elaboração dos planejamentos Assíncrona 4 

25/11 Fórum virtual de compartilhamento de 
planejamentos 

Assíncrona 4 

26/11 Apresentação dos planejamentos Sincrônica 2 

27/11 Condução de aulas nas unidades 
educacionais 

Assíncrona 4 

30/11 Condução de aulas nas unidades 
educacionais 

Assíncrona 4 

1/12 Condução de aulas nas unidades 
educacionais 

Assíncrona 4 

2/12 Condução de aulas nas unidades 
educacionais 

Assíncrona 4 

3/12 Avaliação da condução das aulas Sincrônica 2 

4/12 Fórum virtual de troca de experiências Assíncrona 4 

7/12 Construção de relatório de estágio Assíncrona  4 

17/12 Webinar final da disciplina Sincrônica 4 
 

90 horas 

 
Procedimentos didáticos 



 Aulas expositivas como introdução aos temas 

 Análise e discussão de textos 

 Atividades de prática de ensino em sala de aula 
o Defesa pública do Planejamento e dos Planos – possibilidade de construção em 

grupos após o início das observações 

o Simulação das aulas com a participação dos colegas – avaliação feita pelo restante 
da turma 

 Acompanhamento de estágio pelo professor orientador:  
o Fornecer ao professor um plano da aula que será ministrada  

o Ao menos uma aula de cada estagiário, em cada semestre. 

 Acompanhamento de estágio pelo professor da escola por meio de observação remota. 
o Enviar por e-mail ao professor da escola o plano de ensino (todas as aulas 

resumidas)  

 Prática de ensino: projeto coordenado entre toda a turma – diálogo entre as práticas 

 Utilização obrigatória dos modelos de observação, planejamento, plano de aula e relatórios 

 Ensino regular: 
o Ensino Médio (Incluindo EJA – terceira etapa, e ensino profissionalizante) 

 OBSERVAÇÕES – Serão realizadas na turma em que o estágio será feito. 
o Uma observação do período inteiro, levantando a rotina da escola; o currículo e o 

programa de artes/música; e dados gerais da escola (localização, séries ofertadas, 
número e perfil dos alunos, professores de artes/música (entrevista); e atividades 
extracurriculares (coral, banda – responsável) 

o Uma observação da aula de Arte. 

 AULAS INDIVIDUAIS  - Ensino Médio. OBS. O estágio só se iniciará com o termo de 
autorização de estágio, mediante defesa de planejamento. 

Sistema de comunicação: 

 Entre o professor e alunos da UFPR – Programa de videoconferência e e-mail 

 Entre os estagiários e o professor orientador de estágio das escolas – e-mail e whats app 

 Entre os estagiários e seus alunos – programa de videoconferência e plataformas 
educacionais (moodle) 

Materiais didáticos: 

 Livro didático digital – PNLD 

 Artigos em formato PDF 

 Aplicativos e programas de gravação e processamento de áudio 

 Plataformas de compartilhamento de arquivos fonográficos 
 
Mídias e recursos tecnológicos: 

 Para os estudantes de Ensino Médio, será privilegiado o uso de telefones celulares para a 
exploração de aplicativos ligados à educação musical (piano digital, gerador de acordes, 
afinador, metrônomo, estação de Loop, etc.). 

 

 

Formas e critérios de avaliação 
 Seminário - 17 de dezembro 

o Relato de experiência dialogando com a literatura específica (sobre música, sobre 

ensino de música e sobre estágio) 
o Apresentação de 5 minutos (com projeção virtual de slides) 
o Presença remota obrigatória e entrega de resumo da apresentação oral até 120 

palavras e três palavras-chave por meio do chat do programa de videoconferência – 
na terceira pessoa, justificado, espaço simples 

 Monografia final de estágio – entrega 18 de dezembro 
o Sumário 
o Introdução 
o Fundamentação teórica  

 História da Ed. Musical no Brasil. 
 Fundamentos em Educação Musical (ao menos 3 fontes de pesquisa) 
 Legislação educacional 

o Caracterização do campo de estágio – Escola, alunos, endereço, salas de aula, etc. 
o Observações de aulas 
o Tabulação do resultado dos questionários 
o Planejamento (Plano de ensino) 
o Planos de aula 
o Relatório das aulas dadas 
o Avaliações feitas com os alunos (tabulação dos resultados) 
o Discussão 



o Considerações finais 
o Referências bibliográficas 
o O resumo do seminário 
o Documentação de estágio  

 

Bibliografia básica e bibliografia complementar 
 
Bibliografia Básica: 
 
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular – BNCC – Brasília: MEC, 2018 
 
PICONEZ, Stela. Prática de ensino e o estágio supervisionado. Campinas: Papirus, 1999. 
 
HENTSCHKE, Liane e SOUZA, Jusamara (org.) Avaliação em música: reflexões e práticas. São Paulo: Moderna, 2003. 
 
JORDÃO, Giselle; ALLUCCI, Renata R.; MOLINA, Sérgio; TERAHATA, Adriana M. (orgs). A música na escola. São Paulo: Allucci & 

Associados Comunicações, 2012. 
 
MATEIRO, Teresa e SOUZA, Jusamara (org.) Práticas de ensinar música : legislação, planejamento, observação, registro, orientação, 

espaços, formação. Porto Alegre: Sulina, 2006. 
 
MEC. Referenciais para a formação de professores. Brasília: Ministério da educação, 1999. 
 
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 2002 
 
 Bibliografia complementar 

 
KALINKE, Marco Aurélio. Para não ser um professor do século passado. Curitiba: Editora gráfica Expoente, 1999. 
 
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. 

 
PERRENOUD, Plilippe. 10 novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artes médicas sul, 2000. 
 
SCHAFER, R. Murray. O ouvido pensante. São Paulo: Ed. UNESP, 2012. 
 
SCHMID, Aloísio (org.) Espaços para aprender e ensinar música: construção e adequação. Ministério da Cultura e Ministério da 

Educação, Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior - CAPES, Programa Pró-Cultura. Curitiba: Pacto 
Ambiental, 2013. 
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Ficha 2 (variável) 

 

 
 

Disciplina: Comunicação em Língua Brasileira de Sinais e Fundamentos da 

Educação bilíngue de surdos 
Código: LIB038 

Natureza: 
( X ) 
Obrigatória 

(  ) Optativa 

( X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito: Co-requisito: Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   ( X ) remoto 

CH Total: 60 

CH semanal: 10  
Padrão 
(PD): 60 

Laboratório 
(LB): 00 

Campo 
(CP): 00 

Estágio 
(ES): 00 

Orientada 
(OR): 00 

Prática 
Específica 
(PE): 00 

Estágio de 
Formação 
Pedagógica 
(EFP): 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00 

 
 

EMENTA  
 
A compreensão histórica das comunidades surdas e de sua produção cultural. Bilinguismo e 
educação de surdos: diretrizes legais e político-pedagógicas. Aspectos linguísticos da língua de 
sinais brasileira: teoria e prática. 
 
 

 
 

PROGRAMA  
 

UNIDADE 1 

História da educação de surdos: na Europa e nos EUA  
Visões sobre a surdez: Visão clínica versus visão socioantropológica 
Visões sobre a surdez: as diferenças linguísticas e culturais da comunidade surda 
 
UNIDADE 2 

Mitos sobre as línguas de sinais: Parte 1 e Parte 2 

A linguística das línguas de Sinais I - Propriedades das línguas naturais 

A linguística das línguas de Sinais I - Unidades Formativas dos Sinais  e  Processos de Formação 

e Modificação de Sinais 

UNIDADE 3 

Filosofias na educação de surdos: oralismo 
Filosofias na educação de surdos: comunicação total 
Filosofias na educação de surdos: educação bilíngue 
Letramento e bilinguismo  
 
UNIDADE 4  
 
Comunicação em prática da Língua Brasileira de Sinais – Libras: Vida pessoal. Vida 
escolar/acadêmica. Vida social. Vida profissional.  
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OBJETIVO GERAL 
 
 
Apresentar aos alunos uma introdução à história da educação de surdos, bem como aspectos 
culturais da comunidade surda e linguísticos da Libras. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Traçar um panorama histórico da educação de surdos, discutindo as três filosofias educacionais  
que a embasaram; desconstruir mitos acerca da surdez e das línguas de sinais; apresentar aspectos 
fonológicos e morfológicos da Libras. 
 

. 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
• A disciplina será feita através do Moodle, disponível na UFPR Virtual e criação de um 

grupo dos alunos matriculados pelo WhatsApp a fim de dúvidas, debates, avisos e 
orientações; 

• Todas as segundas-feiras será postado um vídeo de instrução indicado o material 
(vídeos-aulas, textos, atividades etc.) que os alunos devem estudar durante a semana; 

• A carga horaria total da disciplina será de forma assíncrona e os vídeos-aulas serão 
gravados pelo professor anteriormente feito no YouTube, para disponível link no Moodle; 

• Os alunos devem dedicar os estudos e realização de atividades avaliativas seguindo o 
prazo conforme a cronograma; 

• O controle de frequência será por meio de trabalhos e exercícios domiciliares realizados 
de forma assíncrona, além da participação dos alunos na plataforma UFPR Virtual e 
grupo de WhatsApp. 

 

 
FORMAS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

SÍNTESE DAS AVALIAÇÕES PESO 

TAREFA A 15 

TAREFA B 15 

TAREFA C 15 

TAREFA D 15 

TAREFA F 15 

TAREFA G 15 

AVALIAÇÃO PRÁTICA DE LIBRAS 10 

 
                                                                                   TOTAL 100 PONTOS 

 
 

Para aprovação será feita a média a acima de 70 em todas as atividades avaliativas conforme o 
quadro acima. A exame final será agendado com professor até o dia 19/12/2020. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

 
BRASIL. Decreto n. 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei n. 10436, de 24 de 
abril de 2002, 
que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, e o Artigo 18 da Lei 10098, de 19 de 
dezembro de 2000.  
Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 23 de dez. de 
2005. p. 28. Disponível em: 22 jul. / dez. 2018. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20042006/2005/decreto/d5626.htm. Acesso em 21 em 
abril de 2018. 
 
BRASIL. Lei 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e 
dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder Executivo, 
Brasília, DF, 25 de abril de 2002. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm.  Acesso em 21 abril de 2018. 
 
WILCOX, S. E; WILCOX, P. Aprender a Ver. Rio de Janeiro: Arara Azul, 2005. Disponível em: 
http://www.editora-arara-azul.com.br/pdf/livro2.pdf  
 

XAVIER, A. N. De que forma a disciplina “libras” pode contribuir com a formação de professores 

para a educação inclusiva?. Revista Sinalizar, 3(2), 3-24. 2018. Disponível em: 

https://www.revistas.ufg.br/revsinal/article/view/55188  

 

XAVIER, A. N. A aprendizagem da língua escrita por crianças surdas. The Especialist, 40, 3, p. 1-

16. 2019. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/index.php/esp/article/view/41707/30736 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
 
XAVIER, A. N. Panorama da variação sociolínguística nas línguas sinalizadas. Claraboia, v. 12, 48-
67, 2019. Disponível: http://seer.uenp.edu.br/index.php/claraboia/article/view/1538  
 
XAVIER, A. N.; BARBOSA, P. A. Diferentes pronúncias em uma língua não sonora? Um estudo da 
variação na produção de sinais da Libras, D.E.L.T.A, v. 30, n. 2, p. 371-413, 2014. Disponível: 
https://revistas.pucsp.br/delta/article/view/17784 
 
XAVIER, A. N.; NEVES, S. L. G. Descrição de aspectos morfológicos da libras. Revista Sinalizar, 
v.1, n.2, p. 130- 
151, 2016. Disponível em: https://www.revistas.ufg.br/revsinal/article/view/43933/22087. Acesso 
em: 15 nov.2018. 

https://youtu.be/ZD75GQPHykY 

https://youtu.be/2rik3uXvotQ 

https://youtu.be/hFhOVTQvwaE 

https://youtu.be/FdOWo-1KMlA 

https://youtu.be/hWOiXL6qYZ4 

https://youtu.be/laevyLTcxHU 

https://youtu.be/JTDF01oYSB8 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20042006/2005/decreto/d5626.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm
http://www.editora-arara-azul.com.br/pdf/livro2.pdf
https://www.revistas.ufg.br/revsinal/article/view/55188
https://revistas.pucsp.br/index.php/esp/article/view/41707/30736
http://seer.uenp.edu.br/index.php/claraboia/article/view/1538
https://revistas.pucsp.br/delta/article/view/17784
https://www.revistas.ufg.br/revsinal/article/view/43933/22087
https://youtu.be/laevyLTcxHU
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https://youtu.be/SWPSKyjsZDQ 

https://youtu.be/a1VZetwexME 

https://youtu.be/NmwJvMoXUVA 

https://youtu.be/MQLUaAG90lk 

https://youtu.be/v67-XPqjWsU 

https://youtu.be/zmFSZ0Fs5O8 

https://youtu.be/x17_Q7zNgro 

https://www.youtube.com/watch?v=yPfIRODO0rk 

https://youtu.be/E-bvakuPYSI 

https://youtu.be/g5rNTClhnwE 

https://youtu.be/nBFNiRB-Ju0 

http://eaulas.usp.br/portal/video.action;jsessionid=29929B7EC6088820ED4CD9229BCCC7FE?idItem=6323 

https://youtu.be/lfGcvMT43nU 

https://youtu.be/oKKTe3WRWKs 

https://youtu.be/JcKNhf1Fpp0 

https://www.youtube.com/watch?v=L7gOUcYakZc 

https://www.youtube.com/watch?v=U5j3KRhdPtw 
https://youtu.be/9USepoQZ72E 
 
 

 
 
Ano/Semestre: 2020/ 2º  
 
Professor da Disciplina: Brenno Barros Douettes 

 
Chefe de Departamento: Regina Amelia Darriba Rodriguez 

 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 

https://youtu.be/NmwJvMoXUVA
https://youtu.be/x17_Q7zNgro
https://www.youtube.com/watch?v=yPfIRODO0rk
https://youtu.be/E-bvakuPYSI
https://youtu.be/g5rNTClhnwE
https://youtu.be/nBFNiRB-Ju0
http://eaulas.usp.br/portal/video.action;jsessionid=29929B7EC6088820ED4CD9229BCCC7FE?idItem=6323
https://youtu.be/lfGcvMT43nU
https://youtu.be/oKKTe3WRWKs
https://youtu.be/JcKNhf1Fpp0
https://www.youtube.com/watch?v=L7gOUcYakZc
https://www.youtube.com/watch?v=U5j3KRhdPtw
https://youtu.be/9USepoQZ72E
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PLANO DE TRABALHO 
Período especial de atividades remotas – 2º ERE –  

Resolução 65/20 CEPE 
 

Disciplina: COMUNICAÇÃO EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS -
LIBRAS: FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO BILÍNGUE PARA SURDOS 

Código: LIB038 

Natureza: (X) Obrigatória ( ) Optativa CH Total: 60h                                    Número de Vagas: 25 
  Aula Síncrona: 00 
  Aula Assíncrona: 60 

Modalidade: ( ) Presencial 
( ) Parcialmente EaD : PD  Lab  EaD: 
( ) Estágio obrigatório 
( ) Atividades formativas 
( ) Atividades didáticas orientadas (TCC) 
(X) Remoto 

Professor: BRENNO BARROS DOUETTES 
Contato: bdouettes@gmail.com 

Ementa: 
A compreensão histórica das comunidades surdas e de sua produção cultural. Bilinguismo e educação de surdos: diretrizes legais e político-pedagógicas. Aspectos 
linguísticos da língua de sinais brasileira: teoria e prática. 

CONTEÚDOS 
 
UNIDADE 1 
História da educação de surdos: na Europa e nos EUA 
Visões sobre a surdez: Visão clínica versus visão socioantropológica 
Visões sobre a surdez: as diferenças linguísticas e culturais da comunidade surda 
 
UNIDADE 2 
Mitos sobre as línguas de sinais: Parte 1 e Parte 2 
A linguística das línguas de Sinais I - Propriedades das línguas naturais 
A linguística das línguas de Sinais I - Unidades Formativas dos Sinais  e  Processos de Formação e Modificação de Sinais 
 
UNIDADE 3 
Filosofias na educação de surdos: oralismo 
Filosofias na educação de surdos: comunicação total 
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Filosofias na educação de surdos: educação bilíngue 
Letramento e bilinguismo  
 
UNIDADE 4  

Comunicação em prática da Língua Brasileira de Sinais – Libras: Cumprimentos. Vida pessoal. Vida escolar/acadêmica. Vida social. Vida profissional.  
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CRONOGRAMA 

Datas Conteúdos Carga 
horária 

Tipo de atividade Recurso 
tecnológico 

Período de entrega 

1º SEMANA 
 08 a 14/02/2021 

• História da educação de Surdos: na Europa e nos 
EUA 

• História da educação de Surdos: No Brasil 
• Alfabeto manual como recurso expressivo em 

Libras 
• Cumprimentos e vida pessoal  

 

 10h assíncronas • Vídeo-aulas 
assíncronas  

•  Atividade 
prática em 
Libras 
 

• Laptop/ Internet Postar no Moodle 
UFPR Virtual da 
tarefa A até 14/02 

2º SEMANA 
 22 a 28/02  

• Filosofias na educação de Surdos: Oralismo, 
Comunicação total e bilíngue 

• Filosofias na educação de surdos: educação 
bilíngue para Surdos 

• Vida escolar/ acadêmico 
•  

 
 
  

10h assíncronas • Vídeo-aulas 
assíncronas 

•  Atividade 
prática em 
Libras 
 

• Laptop/ Internet Postar no Moodle 
UFPR Virtual da 
tarefa B até 28/02 
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3º SEMANA 
  01 a 07/03 

• Visões sobre a surdez: Visão clínica versus visão 
socioantropológica 

• Visões sobre a surdez: as diferenças linguísticas e 
culturais da comunidade surda 

• Vida profissional 
• Sinais sobre Calendário e tempo 

 
 

 

10h assíncronas • Vídeo-aulas 
assíncronas 

•  Atividade 
prática em 
Libras 

 

• Laptop/ Internet Postar no Moodle 
UFPR Virtual da 
tarefa C até 07/03 

4º SEMANA 
08 a 14/03 

• Mitos sobre as línguas de sinais 
• Linguística das línguas de Sinais I – 

Propriedades das línguas naturais 
• Sinais sobre família, verbos e adjetivos 

 
 
 
 

10h assíncronas • Vídeo-aulas 
assíncronas 

•  Atividade 
prática em 
Libras 
 

• Laptop/ Internet Postar no Moodle 
UFPR Virtual da 
tarefa D até 14/03 

5º SEMANA 
15 a 21/03 

• Linguística das línguas de Sinais I – Unidades 
Formativas dos Sinais 

• A linguística das línguas de Sinais II – Processos de 
Formação 

• Parâmetros de organização da Libras: Configuração 
de mão, locação, movimento, expressões não 
manuais, orientação da mão 

• Variação linguística 
 
 
 
 
 
 
 

10h assíncronas • Vídeo-aulas 
assíncronas 

•  Atividade 
prática em 
Libras 
 

• Laptop/ Internet Postar no Moodle 
UFPR Virtual da 
tarefa E até 21/03 
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6º SEMANA 
  22 a 28/03 

 
• A linguística das línguas de sinais II – expressões 

faciais e estruturas 
 

• A linguística das línguas de sinais III: as línguas de 
sinais no contexto 

 
• Revisão 

 
•  Avaliação prática em Libras – dia 25/03 (Quinta) 

 
 
 

10h assíncronas 
 

 
• 00 hs síncronas 
• 60 hs assíncronas 

 
 

• 60 horas totais 
 

• Vídeo-aulas 
assíncronas 

 
• Avaliação prática 

de Libras 

• Laptop/ Internet Postar no Moodle 
UFPR Virtual da 
tarefa F até 28/03 
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7º SEMANA 
   29/03 a 01/04 

 

• Exames finais 
 

 

  • Laptop/ Internet  

 

 

Avaliação (descrever como as atividades serão avaliadas): 
 

• A disciplina será feita através do Moodle, disponível na UFPR Virtual e criação de um grupo dos alunos matriculados pelo WhatsApp a fim de dúvidas, debates, 
avisos e orientações; 

• Todas as segundas-feiras será postado um vídeo de instrução indicado o material (vídeos-aulas, textos, atividades etc.) que os alunos devem estudar durante a 
semana; 

• A carga horaria total da disciplina será de forma assíncrona e os vídeos-aulas serão gravados pelo professor anteriormente feito no YouTube, para disponível link 
no Moodle; 

• Os alunos devem dedicar os estudos e realização de atividades avaliativas seguindo o prazo conforme a cronograma; 
• O controle de frequência será por meio de trabalhos e exercícios domiciliares realizados de forma assíncrona, além da participação dos alunos na plataforma 

UFPR Virtual e grupo de WhatsApp. 
 

SÍNTESE DAS AVALIAÇÕES PESO 

Tarefa A 15 

Tarefa B 15 

Tarefa C 15 

Tarefa D 15 

Tarefa E 15 

Tarefa F 15 

AVALIAÇÃO PRÁTICA DE LIBRAS 10 

                                                                                                                                                                                                                           TOTAL:  100 PONTOS 
 
Para aprovação será feita a média a acima de 70 em todas as atividades avaliativas conforme o quadro acima. A exame final será agendado com professor até o dia 
01/04/2021. 
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