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EMENTA

Diversidade como dimensão constitutiva da condição humana, alteridade e direitos humanos. A cultura como expressão do mundo
da vida dos diferentes grupos humanos. Desigualdades e diferenças no espaço escolar: classe, gênero, raça, etnia, geração, pessoas
com deficiência. Fracasso escolar e combate aos preconceitos.

OBJETIVOS

Pensar sobre a diversidade cultural no Brasil e suas tensões; Discutir aspectos da inclusão educacional e do respeito ao outro,
acolhendo a diversidade; Refletir sobre a formação étnica da nação brasileira ; Analisar políticas de inclusão social e de respeito a
diversidade, políticas de ação afirmativas; Discutir a inclusão na escola pública como direito de todos (as) como dimensão
constitutiva da condição humana, de forma a questionar as desigualdades e os preconceitos no espaço escolar por classe, gênero,
raça, etnia, geração ou supostas deficiências.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 A produção cultural x organização de conhecimentos e valores.
- Diversidade cultural, o individual e o coletivo no espaço social
- Estudo do multiculturalismo: classe social, religião, gênero, sexualidade, raça, etnia, idade, linguagem etc) e suas implicações para
a educação escolar

2- O espaço escolar, preconceitos e fracassos.
A tensão curricular entre o universalismo e o relativismo
A questão do “outro” e os currículos nacionais.
Documentos oficiais e pluralidade cultural: relações étnico-raciais e políticas de reparação: a questão das cotas para
afrodescendentes e índio-descendentes(Estatuto da igualdade racial e a BNCC )

3- A prática escolar e as experiências pedagógicas em prol da diversidade

METODOLOGIA DE ENSINO E RECURSOS AUXILIARES

Nas aulas síncronas serão propostas atividades:
a) Aulas expositivas dialogadas;
b) Realização de Debate sobre: filmes, vídeos e lives indicados e previamente selecionados;
c) Atividades interativas com o uso de App, como Jamboard, Mentimeter entre outros.
d) Apresentação de trabalhos em grupos

Nas aulas assíncronas serão propostas atividades de:
a) Leitura de livros e/ou artigos científicos em torno do tema a ser abordado em aula;
b) Assistir filmes, vídeos e lives selecionados e que poderão ser realizados de forma individual ou em grupo;
c) Realização de atividades: Estudo dirigido; participação em fórum, elaboração de Wiki, participação em QuiZ;

As aulas síncronas serão realizadas peloMeet disponível na plataforma Google®

FORMA E CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO

O conceito final será o resultado da média aritmética das seguintes atribuições:



a) 01 atividade do portal a ser definida no planejamento da disciplina (poderá ser construção do glossário, participação nos
fóruns, criação do Jamboard) (10pts )

b) 03 trabalhos (um por unidade, valendo 10 pontos em cada) – poderá ser individual ou em grupo por meio de construção
colaboarativa como: Wiki e/ou no GDrive

c) Participar do fórum final de autoavaliação
d) Realizar 75% das atividades do portal

Conforme artigo 11 da Res. 007/2020 do CONEP/UFSJ será considerado infrequente o aluno(a) que não cumprir com a as atividades
propostas e será aprovado o aluno que obtiver pontuação maior ou igual a 6,0. (Reg. Geral - Art. 65).
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INDICAÇÃO DE LINKS E FILMES
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão: portal.mec.gov.br/secad
Agende: ações me gênero, cidadania e desenvolvimento (www.agende.org.br)
Biblioteca digital do CLAM: www.clam.org.br
CFEMEA: Centro Feminista de Estudo e Assessoria: www.cfemea.org.br
Ecos Comunicação e Sexualidade: WWW.ecos.org.br
Video-aulas: Gênero e Diversidade na Escola (UFSC):
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzBTv1wWZ0_eABvowIip5nrH87YNXhmHR
Filmes:
“A vida em branco e preto” (Direção: Gary Ross, EUA, 1998), “Billy Elliot” (Inglaterra/França, 2000)
“Sexo sem vergonha” (Produção Ecos, Brasil, 1991)
“Retratos de mulher” (Direção: Carmen Barroso, Brasil, Fundação Carlos Chagas)
“Kinsey: vamos falar de sexo” (EUA, 2004), “Meninos não choram” (EUA, 1999)
Pesquisa em Pauta - Gênero e Sexualidade: https://www.youtube.com/watch?v=ENeFTJ9R7Yc
A Cidade das Mulheres, direção de Lázaro Faria: https://youtu.be/zFWy3mwyRes
Raça Humana- documentário
AmarElo - documentário

Docente Responsável

Aprovado Ad Referendum em 16/04/2021.
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