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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.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

Unidade 1 – 4 aulas

- Estado, governo, sociedade e política pública.
- Educação e sociedade de classes: neoliberalismo, globalização, tecnologia e desigualdade
social.
- A educação no período colonial, império e primeira república e a educação no século XX.
- A construção do sistema escolar brasileiro.

Aulas do
período de

21/03/22 a
02/05/22

*Período sem aulas e sem docente responsável. Total de aulas não
ministradas: 11 aulas

As aulas serão compensadas nas quintas e sextas-feiras, nos horários
de 17h as 18h, distribuídas a partir do dia 03/05/22.

1 06/05/22 Apresentação do plano de ensino.

Introdução a conceitos básicos: Sociedade, Estado e Políticas Públicas

2 09/05/22 Neoliberalismo, globalização e desigualdade sociais

Reposição Filme-documentário: Globalização Milton Santos - O mundo global visto



1

12/05/22

do lado de cá.

Link no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=-UUB5DW_mnM.

3 13/05/22 Educação Escolar Pública e Democrática no Contexto Atual

Reposição
2

13/05/22

Debate e elaboração de um texto reflexivo sobre “Filme-documentário:
Globalização Milton Santos - O mundo global visto do lado de cá.”

4 16/05/22 Síntese da história da educação no Brasil

Reposição
3

19/05/22

Assistir a Live: Neoliberalismo e educação no Brasil: reforma
empresarial e desmonte das políticas educacionais, com Luiz Carlos de
Freitas.
Live disponível no YouTube.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ZqEgyKH8s-g

Unidade 2 – 20 aulas

- A educação da transição democrática aos dias atuais: a Constituição de 1988 e a LDB
9394/96.

- Organizações internacionais e políticas públicas no Brasil.
- Gestão escolar, PDE (Plano Decenal de Educação) e financiamento da educação (Fundef e
Fundeb);

- Organização escolar na LDB 9394/96: Ensino Fundamental; Ensino Médio; Educação
Profissional; Educação de Jovens, Adultos e Idosos; Educação Especial e Inclusiva; Escola em
Tempo integral; Educação do Campo, Indígena e Quilombola, Educação a Distância e
Educação Superior.

5 20/05/22 História da estrutura e organização do sistema de ensino no Brasil

Reposição
4

20/05/22

Debate e elaboração de um texto reflexivo sobre a Live: Neoliberalismo
e educação no Brasil: reforma empresarial e desmonte das políticas
educacionais, com Luiz Carlos de Freitas.

6 23/05/22 As reformas educacionais e os planos de educação: do governo FHC ao
governo atual

Atividade Avaliativa (Entrega de notas de leitura)

Reposição
5

26/05/22

Filme "Capitão Fantástico". Direção: Matt Ross. Ano 2016.

7 27/05/22 As reformas educacionais e os planos de educação: do governo FHC ao
governo atual (continuação)

https://www.youtube.com/watch?v=-UUB5DW_mnM
https://www.youtube.com/watch?v=ZqEgyKH8s-g
https://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-45863/


27/05/22 Debate do Filme "Capitão Fantástico".

8 30/05/22 Estrutura e organização do ensino brasileiro: aspectos legais e
organizacionais (conforme LDB 9394/96)

- Organização administrativa, pedagógica e curricular do sistema de
ensino

Reposição
6

02/06/22

*A definir

9 03/06/22 Estrutura e organização do ensino brasileiro: aspectos legais e
organizacionais (conforme LDB 9394/96)

- Níveis e Modalidades

Reposição
7

03/06/22

*A definir

10 06/06/22 Finalização e Revisão dos tópicos anteriores

Reposição
8

09/06/22

*A definir

11 10/06/22 Avaliação escrita

Reposição

9

10/06/22

*A definir

12 13/06/22 Avaliação da Educação Básica

13 20/06/22 Financiamento da Educação Básica

Reposição

10

23/06/22

*A definir

14 24/06/22 Financiamento da Educação Básica (Continuação)

- Programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Reposição

11

24/06/22

*A definir

15 27/06/22 Organização dos grupos para apresentação de seminários, distribuição
dos seguintes temas: políticas educacionais para a EJA; políticas



educacionais para a Educação

Princípios básicos da Organização e Gestão da Educação Básica

Compleme
ntação CH

1

30/06/22

* Atividade a definir conforme o desenvolvimento da disciplina

16 01/07/22 Movimentos sociais e a construção das políticas públicas para a
diversidade

Compleme
ntação CH

2

01/07/22

* Atividade a definir conforme o desenvolvimento da disciplina

17 04/07/22 Apresentação de Seminários – 2 grupos

18 08/07/22 Apresentação de Seminários – 2 grupos

Compleme
ntação CH

08/07/22

* Atividade a definir conforme o desenvolvimento da disciplina

19 11/07/22 Apresentação de Seminários – 2 grupos

20 15/07/22 Avaliação escrita

21 18/07/22 Finalização da Disciplina: avaliação da disciplina pelos discentes;
entrega de notas

22 22/07/22 Prova substitutiva e/ou prova final.

OBS.:
1. Quanto ao período em que os discentes ficaram sem aulas, de 21/03/22 a 02/05/22,

será compensada ao longo da disciplina, com filmes, documentários e textos
complementares para os discentes, conforme o programa do curso, e em diálogo com
os/as estudantes. Utilizaremos como referência as quintas e sextas-feiras, nos
horários de 17h as 18h, para execução da reposição. Esses dias também serão
utilizados como referência para as atividades de complementação de carga horária.
Todavia, caso exista inviabilidade de comparecimento da parte dos discentes nesses
dias e horários as atividades poderão ser realizadas pelos mesmo em casa.

2. Os conteúdos marcados como “* a definir” serão estabelecidas em comum acordo com
os discentes, considerando a unidade curricular em questão.

3. Quando em execução, o cronograma acima estará sujeito às demandas emergentes
do grupo de discentes e respeitará a dimensão pedagógica e os objetivos da proposta
em termos de ensino-aprendizagem;

OBJETIVOS

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



brasileira; conhecer a ordenação legal da organização da educação brasileira; discutir as
implicações pedagógicas do ordenamento legal e das políticas públicas educacionais.

METODOLOGIA

Em termos metodológicos, as atividades didáticas preveem encontros presenciais, com aulas
dialogadas partindo de indicação de leituras e exposições do conteúdo programático pela
professora, análise de imagens, debates pautados em vídeos e/ou matérias veiculadas nas
mídias e palestras com especialistas.

O Sigaa é considerado como ambiente de ensino-aprendizagem e instrumentalizará o
desenvolvimento da proposta pedagógica da unidade curricular aqui apresentada. Essa
plataforma é assumida como extensão das propostas de sala de aula, bem como da
comunicação entre professores e alunos durante o semestre letivo.

É facultado ao discente atendimento em horário extraclasse, sendo esses encontros definidos
em comum acordo com os interessados sob demanda por e-mail (durante todo o semestre).

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação da unidade curricular será processual e, portanto, levará em consideração o
desenvolvimento dos acadêmicos e de suas aprendizagens ao longo da carga horária.
Atendendo as exigências institucionais de registro, projeta-se:

 Atividades a serem combinadas com os/as discentes e disponibilizadas no Sigaa
e/ou participação em sala de aula (20 ptos);

 Avaliação escrita (25 ptos, cada);
 Seminário de pesquisa (30 ptos).

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. Para ter direito à
avaliação substitutiva o aluno, além de frequente à unidade curricular, precisará 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
(seis) 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. (Reg. Geral - Art. 65).

OBS.: o cronograma de atividades pedagógicas/avaliativas é uma projeção e, em execução,
levará em consideração o desenvolvimento da turma sendo flexível às circunstâncias.
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