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EMENTA

Através de um trabalho coletivo e interdisciplinar, trata-se de articular a teoria em função da prática e/ou a prática em sua expressão teórica,
de modo que, concomitantemente, a teoria ilumine a prática e esta conduza à reelaboração daquela. Nesses termos, diferenciadas áreas
temáticas se configuram para o desenvolvimento dessas atividades curriculares.

OBJETIVOS

Apresentar a pesquisa como articuladora entre teoria e prática;
Compreender as perspectivas teórico metodológicas do processo de pesquisa em educação;
Elaborar projeto de investigação que envolva questões educacionais em diferentes espaços educativos e analisar sua execução.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

A Pesquisa como articuladora entre teoria e prática nos processos educacionais;
Perspectivas teórico metodológicas do processo de pesquisa em educação;
Projeto de investigação no campo da educação.

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas dialogadas. Leitura e discussão das propostas curriculares e de artigos sobre os conteúdos a serem trabalhados.
Exibição e discussão de filmes. Trabalhos em pequenos grupos e no coletivo.
Previsão de até 20% da carga horária da disciplina no portal didático.

CRITÉRIOS DEAVALIAÇÃO

A avaliação terá os seguintes instrumentos de avaliação:

Resenha de artigos (3,0).
Análise crítica de filmes (3,0) .
Trabalho final (3,0).
Frequência e o envolvimento nas atividades propostas em sala de aula (1,0)

Será oferecida possibilidade de “Segunda Chamada de Avaliação ao discente ausente a qualquer avaliação presencial mediante solicitação
à Coordenadoria de Curso, em formulário eletrônico, contendo justificativa válida para ausência, realizada em até 5 (cinco) dias úteis após a
data de realização da atividade”, conforme consta do art. 14 da Resolução nº 022 de 06 de outubro de 2021.

Em todas as avaliações será possível que sejam dadas avaliações substitutivas, com o mesmo formato previsto, estendo-se o prazo de
entrega, caso o estudantes queira melhorar sua atividade e será computado o trabalho com a maior nota, conforme o art. 15 da Resolução
nº 022 de 06 de outubro de 2021.
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