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 Disciplina: História da Educação  Código: SPCB035

 Natureza: 

 (  x   ) Obrigatória         

 (     ) Optativa

   (  x   ) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

 Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (     ) Presencial      (     ) Totalmente EAD     (     ) CH em EAD:
_______

 CH Total: 15h

 CH Semanal: 1h

Prática como
Componente
Curricular
(PCC): 

 

Atividade
Curricular de
Extensão (ACE):

 

Padrão (PD):
15 

 

Laboratório
(LB): Campo (CP): Estágio (ES): Orientada

(OR): 
Prática Específica
(PE): 

Estágio de
Formação
Pedagógica (EFP):

Indicar a carga horária semestral (em PD-LB-CP-ES-OR-PE-EFP-EXT-PCC)

*indicar a carga horária que será à distância.

EMENTA 

Histórico, características, definições da educação e do ensino em todos os tempos, desde a antiguidade até a atualidade. A evolução do
processo de ensino aprendizagem. A culturalidade e a formação do cidadão. A sociedade brasileira, suas culturas e seus processos de

ensino-aprendizagem.

                                                                                                              PROGRAMA

UNIDADE 1 - Histórico, características, definições da educação e do ensino em todos os tempos, desde a antiguidade até a
atualidade, com enfoque na evolução do processo de ensino e aprendizagem.

Antiguidade Clássica I: Educação na Grécia Antiga – Paidéia
Antiguidade Clássica II: Educação em Roma
A educação Renascentista
A educação na Idade Moderna: Racionalismo e Empirismo
A educação na era contemporânea: Iluminismo e Educação Nacional

UNIDADE 2 - A evolução do processo de ensino aprendizagem

2.1 Revolução Industrial, Era da informação, Educação 4.0

UNIDADE 3 - A culturalidade e a formação do cidadão
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3.1 História, educação e transformação: a evolução no conceito de escola e no conceito de cidadão

UNIDADE 4 - A sociedade brasileira, suas culturas e seus processos de ensino-aprendizagem

4.1 Aspectos históricos-culturais da educação brasileira da Colônia à atualidade

Da Colônia à Independência
Educação no Império
Educação popular e a República
A educação na democracia popular
Educação no regime militar
O retorno ao estado democrático e a educação

OBJETIVO GERAL

Refletir acerca da educação e de seu processo histórico, desde a antiguidade até os dias atuais.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Compreender as diferentes concepções históricas de escola e de educação.
Refletir a respeito dos avanços e dos limites da educação e da instituição escolar, bem como suas funções transformadoras. 
Analisar, sob o viés da história, a educação como sinônimo de alteridade e diversidade.
Reconhecer o conceito de educação em sua totalidade, como fenômeno histórico e cultural

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

Neste contexto de aulas remotas, oriundo da pandemia causada pelo COVID-19, os procedimentos didáticos estão dispostos de forma a
viabilizar a aprendizagem dos estudantes de maneira não-presencial, ou seja, para conduzi-los em direção aos objetivos da disciplina, os
conteúdos propostos serão desenvolvidos por meio de:

Aulas assíncronas, gravadas a partir de slides explicativos e links para material complementar, disponibilizados em cada data informada
no cronograma.
Disponibilização de materiais de estudos via Ambiente Virtual UFPR
Organização de fóruns para problematização e sistematização do aprendido
Estudos e leituras orientadas
Pesquisas;
Filmes/vídeos;
Proposição de situações-problema relativas ao contexto educacional/escolar;

FORMAS DE AVALIAÇÃO

A cada encontro será solicitada uma atividade relativa ao tema/assunto estudado. Cada atividade será pontuada de 0 a 100, a partir de
critérios previamente definidos e informados. Ao final, as notas obtidas serão somadas e extraída a média simples das mesmas.

O aluno será aprovado quando obtiver uma nota superior ou igual a 70 (setenta) na média final.

O aluno que não atingir a média final de aprovação (sete) poderá fazer o exame final, desde que tenha a frequência mínima exigida e não
tenha média inferior a 4,0.

"Art. 96. No exame final serão aprovados na disciplina os que obtiverem grau numérico igual ou superior a cinqüenta (50) na média aritmética
entre o grau do exame final e a média do conjunto das avaliações realizadas" (RESOLUÇÃO Nº 37/97 - CEPE).
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