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Planejamento da disciplina
Objetivos gerais
Os objetivos gerais desta disciplina é introduzir os estudantes no universo das políticas públicas de
educação explorando diferentes eixos de análise.

Objetivos específicos
Os objetivos específicos da disciplina são: contextualizar historicamente o desenvolvimento das políticas
educacionais brasileiras; discutir alguns referenciais teóricos sobre o tema; trabalhar, a partir do contexto
histórico e dos referenciais teóricos, uma reflexão sobre os problemas educacionais brasileiros e o papel do
estado e das políticas educacionais vigentes.

Ementa

Neste curso pretende-se tratar da educação escolar brasileira no contexto (historiográfico) das
transformações da sociedade e do estado. Serão analisadas as políticas educacionais e os planos e
diretrizes para a educação básica, bem como a estrutura e organização do sistema de ensino brasileiro. O
curso terá um viés misto, procurando analisar e discutir dispositivos de políticas educacionais e, ao
mesmo tempo, introduzir referências teóricos que permitam uma reflexão mais crítica a respeito do
universo das políticas educacionais.
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Descrição dos instrumentos e critérios de avaliação qualitativa
Serão realizadas 3 avaliação: a partir de um trabalho de pesquisa sobre Políticas Educacionais vigentes,
duas avaliações serão feitas, uma sendo relativa à apresentação (20 min) e outra relativa à elaboração de
um texto tratando da pesquisa. Cada uma destas partes terão peso de 35% no conceito final. Um terceiro
mecanismo avaliativo será relativo à participação nas aulas e nas atividades solicitadas (resumos,
resenhas etc), correspondendo a 30% do conceito final.
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