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II – EMENTA

As políticas educacionais no contexto das políticas públicas; organização do sistema de ensino no Brasil; a LDB
9394/1996 e a estrutura da educação brasileira; impasses e perspectivas das políticas atuais em relação à
educação.
III - OBJETIVOS
1.

Compreender o contexto, o significado e a importância histórica da legislação educacional brasileira;

2.

Conhecer a ordenação legal da organização da educação brasileira;

3.

Discutir as implicações pedagógicas do ordenamento legal e das políticas públicas educacionais.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conceitos de Estado, Estado-nação, política, política pública, governo, publico x privado, administração
pública;
Precedentes da LDB: contextualização sócio-histórica e política;
LDB: perspectivas para a Educação Nacional;
LDB: Estrutura e Organização do Ensino no Brasil;
Educação Básica na LDB;
Políticas públicas educacionais brasileiras na contemporaneidade.
V - METODOLOGIA

Encontros semanais sincrônicos mediados por tecnologias digitais de informação e comunicação, às terças-feiras, das 13h15
às 15h05. Esses momentos contarão com a apresentação de temáticas pelo professor e/ou convidado(s) especialista(s) nos
temas abordados, com posterior discussão a partir das leituras e atividades realizadas pelos discentes. Carga horária prevista:
36ha.
Para os momentos assincrônicos serão propostas atividades envolvendo referências acadêmicas a serem disponibilizados
via Portal Didático da UFSJ. Esse tempo de trabalho remoto também envolverá a organização discente para apresentações
e/ou interlocuções específicas com os professores para fins de dúvidas e/ou orientações. Carga horária prevista: 36ha.
De maneira geral, as atividades didáticas sincrônicas preveem aulas dialogadas partindo de indicação de leituras e exposições
do conteúdo programático pelo professor, análise de imagens, debates pautados em vídeos e/ou matérias veiculadas em
mídias noticiosas.
O portal didático institucional é considerado como ambiente de aprendizagem e instrumentalizará o desenvolvimento da
proposta pedagógica da unidade curricular aqui apresentada. Sugere-se o ambiente Jitsi – aplicação software livre e de código
aberto multiplataforma para videoconferência – como espaço de encontros sincrônicos da unidade curricular. Sala dos
encontros virtuais: https://meet.jit.si/PolEducBrasUFSJ.

VI – CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Frequência:
Será computada por meio de atividades propostas, a serem enviadas via Portal Didático, em datas específicas e combinadas
com os discentes. Será indicado, preferencialmente, o prazo de postagem das atividades para as terças-feiras, às 13h10
(antes do encontro sincrônico). Conforme o Art. 11 da Resolução CONEP – UFSJ Parecer Nº 004/2020, o discente que não
concluir 75% das atividades propostas será reprovado por infrequência.

Avalição:
Atendendo as exigências Institucionais de registro, projeta-se:




Atividades no portal didático (dois pontos);
Avaliação de conteúdo via sistema de questões no Portal Didático (quatro pontos);
Trabalho final e/ou seminários de pesquisa (quatro pontos).

Conforme a resolução CONEP nº 12, de 04 de abril de 2018, fica prevista uma avaliação substitutiva abrangendo todo o
conteúdo trabalhado durante o semestre. O valor dessa avaliação será de quatro pontos. Para ter direito à avaliação
substitutiva o aluno, além de frequente à unidade curricular, deve ter nota no semestre compreendida no intervalo 4 ≤ nota < 6.
Ao aluno que fizer uso da substitutiva, se computado rendimento satisfatório nessa avaliação, terá registro do valor máximo de
6 pontos como nota final do semestre.
Será aprovado o aluno que obtiver pontuação final maior ou igual a 6,0 pontos e frequência de 75% da carga horária da
unidade curricular.
OBS.: o cronograma de atividades para cômputo de frequência e/ou avaliação será estabelecido em conformidade ao
desenvolvimento da turma e em comum acordo com os discentes.
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