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OFERTA DE DISCIPLINAS PARA ALUNOS ESPECIAIS - 2021.1 REMOTO 

 

 

Estará aberta a inscrição para Alunos Especiais, impreterivelmente, no período de 25 e 26 

de janeiro de 2021, por meio de formulário disponível no link abaixo. Qualquer inscrição feita 

depois desse período será considerada "erro de sistema" e não será considerada. O resultado, com 

instruções de matrícula, está previsto para ser divulgado na página do PPGEd no dia 03 de 

fevereiro. Também será enviado por e-mail para os aprovados. 
 

Lembramos que a matrícula do Aluno Especial em disciplina não constitui vínculo efetivo 

com o PPGEd, nem como aluno da UFRN. No entanto, o desempenho nas disciplinas será registrado 

em histórico, podendo as disciplinas serem posteriormente aproveitadas no PPGEd e em alguns 

Programas de Pós-graduação, de acordo com as respectivas Resoluções que tratam do tema.  
 

IMPORTANTE 1: De acordo com a Resolução nº 197/2013 - CONSEPE, inciso II, parágrafo 4º, Art. 38, 

o aluno poderá permanecer na condição de aluno especial por no máximo 2 semestres, consecutivos 

ou não. 
 

IMPORTANTE 2: O quadro de oferta de disciplinas poderá sofrer alteração(ões) a qualquer tempo, 

podendo ter componente(s) excluída(s) ou substituída(s) sem aviso prévio, mesmo após divulgação 

de resultado. 
 

IMPORTANTE 3: O sistema só permite cadastrar alunos(as) que NÃO tenham vínculos com outras 

Pós-Graduações. Caso você seja aprovado para alguma disciplina, terá que cancelar seu vínculo com 

outros programas de pós-graduação para receber sua matrícula no PPGEd. 
 

IMPORTANTE 4: O PPGEd não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por 

motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas 

de comunicação, falhas de smartphone e aplicativo, bem como outros fatores que impossibilitem a 

transmissão dos dados. 
 

Dúvidas sobre a seleção deverão ser encaminhadas para o e-mail do programa: ppged@ce.ufrn.br 

 

Link para o formulário de inscrição >>>  https://forms.gle/Jccww54dPQvRBhMa6 

(formulário disponível somente a partir de 25/01/2021 até 26/01/2021) 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ppged.ufrn.br/
mailto:ppged@ce.ufrn.br
https://goo.gl/forms/mDb1GRc59tAEIBDW2
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Reforçamos que, além de realizar a inscrição no formulário, é preciso enviar – obrigatoriamente - 

os seguintes documentos digitalizados para o e-mail do programa (ppged@ce.ufrn.br): 

 

•CPF 

•IDENTIDADE 

•DIPLOMA DA GRADUAÇÃO (FRENTE E VERSO) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplinas ofertadas com vagas para alunos especiais: 

http://www.ppged.ufrn.br/
mailto:ppged@ce.ufrn.br
mailto:ppged@ce.ufrn.br
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Linha de Pesquisa: Linha de Educação e Inclusão em Contextos Educacionais 

 

 

Disciplina 
PPGE1103 - CURRÍCULO E EDUCAÇÃO ESPECIAL: DIMENSÕES 

TÉCNICAS E POLÍTICAS 

Carga horária total 30h 

Docente(s) proponente(s) Géssica Fabiely Fonseca e Rita de Cássia Barbosa Paiva Magalhães  

Dias/horários de 

atividade síncronas 

Terça 3456  

9h-11h30 

A disciplina será suspensa 

em maio 2021.1? 

(X) Não 

(  ) Sim. Qual Período? De _____/______/2021 a _____/______/2021 

Número de vagas alunos 

regulares 
30 

Número de vagas alunos 

especiais 
10 

Conteúdos 

Unidade 1 - Desigualdades Escolares e Currículo: do técnico ao 

político 

1.1 - Concepções de desigualdades escolares e inclusão 

1.2 - O currículo em suas dimensões técnicas e políticas  

 

Unidade 2 -  Currículo e Educação Especial 

2.1 -  O currículo e as propostas de ensino segregadas  

2.2 - Adaptações, flexibilizações e adequações no currículo escolar  

2.3 – Individualização Curricular  

2.4 – Diferenciações curriculares e Desenho Universal  

Métodos e recursos 

didáticos 

Utilizaremos uma metodologia pautada em princípios:  

A) Nas leituras e estudos sistemáticos nas atividades assíncronas 

B) Na participação em forma oral, escrita ou sinalizada nas 

discussões desenvolvidas nas aulas síncronas 

Tais princípios visam o desenvolvimento de estratégias de mediação 

que colaborem na construção do conhecimento coletivo e individual 

de todos(as) cada um dos participantes da disciplina. 

http://www.ppged.ufrn.br/
mailto:ppged@ce.ufrn.br
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Plataformas digitais a 

serem utilizadas 
Google Meet 

Procedimentos de 

avaliação da 

aprendizagem e critérios 

para validação da 

assiduidade 

Será processual com aplicação de atividades no decorrer da 

disciplina. Será privilegiada a participação efetiva dos(as) estudantes.  

Referências (mínimo de 

três) 

 

DUBET, F. O que é uma escola justa? São Paulo: Cortez Editora,2008. 

_____________. As Desigualdades multiplicadas. Ijuí-RS: Ed Unijuí, 

2003. 

 

KRANZ, C. R. ; MAGALHÃES, R. C. B. P. . Práxis pedagógica e currículos 

inclusivos: reflexões acerca da constituição do professor e do 

desenho universal. In: Claudianny Amorim Noronha; Lucrécio Araújo 

de Sá Júnior. (Org.). Escola, ensino e linguagens: propostas e 

reflexões. 1ed.Natal-RN: EDUFRN, 2017, v. único, p. 177-194. 

 

MAGALHÃES, R. C. B. P.. Controle social e currículo oculto na caixa 

preta - uma longa jornada noite adentro. In: Luiz Botelho 

Albuquerque. (Org.). Currículos 

contemporâneos:formação,diversidade e identidades em transição. 

Fortaleza: Editora UFC, 2005, v. , p. 423-439. 

 

_____________. Currículo em educação especial: dimensões 

técnicas e políticas 

MAGALHÃES, R. C. B. P.; RUIZ, E. M. . Estigma e currículo oculto. 

Revista Brasileira de Educação Especial, v. 17, p. 125-141, 2011. 

 

MAGALHÃES, R. C. B. P.; SOARES, M. T. N. . Currículo escolar e 

deficiência: contribuições a partir da pesquisa-açao colaborativo 

crítica. Cadernos de Pesquisa (Fundação Carlos Chagas. Impresso), v. 

46, p. 1124-1147, 2016. 

 

 MAGALHÃES, R. C. B. P.; SOARES, M. T. N. . Participação e exclusão 

no currículo escolar: a deficiência como marca definidora das 

(in)capacidades dos estudantes. Comunicações (UNIMEP), v. 23, p. 

311-333, 2016. 

http://www.ppged.ufrn.br/
mailto:ppged@ce.ufrn.br
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SACRISTÁN, Juan G. O Currículo: uma reflexão sobre a prática. 3ª ed. 

Porto Alegre: Artmed, 1998. 

 

SANTOMÉ, Jurjo Torres. O curriculum oculto. 3ª ed. Porto: Porto 

Editora, 1995.  
 

 

Disciplina  PPGE1102 - FUNDAMENTOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL II 

Carga Horária total 60h 

Ementa 

Estudo sobre o ensino prestado às pessoas com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, a partir de seus fundamentos básicos. 

Discussão sobre estratégias administrativas, pedagógicas e sociais para 

a realização do atendimento educacional numa perspectiva inclusiva. 

Docente(s) proponente(s) 
Lúcia de Araújo Ramos Martins; Maria Aparecida Dias;  Luzia Guacira 

dos Santos Silva.  

Dias/horários de atividade 

síncronas 
Quintas-feiras, das 14h30 às 17h30 

A disciplina será suspensa 

em maio 2021.1? 

( X ) Não  

(  ) Sim.  

Qual Período? De 11/02/2021 a 13/05/2021  

Número de vagas alunos 

regulares 
30 

Número de vagas alunos 

especiais 
06 

Conteúdos 

- Aspectos históricos da Educação Especial e Inclusiva - revisão 

- O “especial” na Educação Especial do Brasil 

- A metamorfose do corpo  

- Corpo com deficiência na perspectiva biológica e cultural 

- O fazer docente frente à diversidade: alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. 

Métodos e recursos 

didáticos 

Aulas dialogadas, com leitura prévia de textos para fomento da 

discussão. Uso de slides, filmes, documentários, situações de ensino 

para análise. 

Plataformas digitais a 

serem utilizadas 
Google meet 

http://www.ppged.ufrn.br/
mailto:ppged@ce.ufrn.br
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Procedimentos de 

avaliação da 

aprendizagem e critérios 

para validação da 

assiduidade 

Escrita de um Resumo Expandido, cujo conteúdo faça a  interlocução 

entre a teoria ministrada na disciplina com o objeto de estudo em 

desenvolvimento. 

A participação será validada com a assinatura on line dos participantes, 

a cada encontro síncrono e com a entrega das tarefas dos momentos 

assíncronos.  

Referências (mínimo de 

três) 

MENDES, Enicéia. ALMEIDA, Maria Amélia (Orgs.) Educação Especial e 

Inclusiva: aspectos históricos e perspectivas futuras. São Carlos: 

ABPEE, 2015. 

 

PEIXOTO, Sara Maria Pinheiro. DIAS, Maria Aparecida. O corpo em 

cena: (co) possibilidades com educação inclusiva. IN: Revista Educação 

em Questão, Natal, v.57, n. 54, pág. 1-22, e – 18925, out./dez. 2019. 

 

Pletsch, M. D. (2020). O que há de especial na educação especial 

brasileira? Momento - Diálogos Em Educação, 29(1), 57–70. 

https://doi.org/10.14295/momento.v29i1.9357  

 

SILVA, Luzia Guacira dos Santos. Cartas Pedagógicas: processos de 

ensinar a quem enxerga sem o sentido da visão. São Paulo: Paulinas, 

2017.  

 

 

http://www.ppged.ufrn.br/
mailto:ppged@ce.ufrn.br
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Linha de Pesquisa: Educação, Construção das Ciências e Práticas Educativas 

 

 

Disciplina 
PPGE6202 - PESQUISA EM EDUCAÇÃO: PENSAR E ORGANIZAR O 

CONHECIMENTO 

Carga horária 

total 
30h 

Docente(s) 

proponente(s) 
Fredy Enrique González 

Dias/horários 

de atividade 

síncronas 

QUARTAS FEIRAS (09HRS – 12HRS) (PODE MUDAR CONFORME ORIENTAÇÃO 

DA COORDENAÇÃO E ATENDENDO OPINIÕES DOS ESTUDANTES) 

A disciplina será 

suspensa em 

maio 2021.1? 

(  ) Não 

( X ) Sim. Qual Período? De 01/05/2021 a 31/05/2021 

Número de 

vagas alunos 

regulares 

15 

Número de 

vagas alunos 

especiais 

15 

Conteúdos 

Pesquisa em educação: prática racional e método que orienta o pensar/refletir 

sobre a realidade. Reconstrução do conhecimento fundada na disciplina 

intelectual, na ética, na criatividade e como uma atividade prazerosa. 

Pressupostos epistemológicos, filosóficos, sociológicos da pesquisa em 

educação. Os métodos em pesquisa de educação. 

Métodos e 

recursos 

didáticos 

Este curso será desenvolvido, predominantemente, seguindo uma estratégia 

de SEMINÁRIO. Portanto, a tarefa específica consistirá em pesquisar e buscar 

informações, consultar fontes bibliográficas e documentais, entrevistar (se 

possível) especialistas, discutir coletivamente, analisar minuciosamente dados 

e informações, relacionar contribuições, confrontar pontos de vista, até chegar 

formular conclusões de grupo sobre o assunto em consideração.  

Em virtude do exposto, as "aulas" serão consideradas como "encontros de 

trabalho, mediados pelas tecnologias" e constituirão oportunidades em que 

professores e alunos se reunirão (virtualmente) para discutir juntos o 

progresso da pesquisa (bibliográfica, de campo ou qualquer outro tipo) que 

estiveram sendo realizadas. 

http://www.ppged.ufrn.br/
mailto:ppged@ce.ufrn.br
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Plataformas 

digitais a serem 

utilizadas 

SIGAA, Zoom, Google Meet (podem ser mudadas conforme o andamento da 

disciplina) 

Procedimentos 

de avaliação da 

aprendizagem e 

critérios para 

validação da 

assiduidade 

A avaliação é considerada como um processo contínuo, estimulador e 

recuperador das aprendizagens. Assim, o processo de ensino-aprendizagem 

será acompanhado sistematicamente por meio da observação contínua da 

participação e do desempenho dos estudantes nas discussões e atividades 

propostas.  

Leitura Investigativa orientada mediante a bibliografia estudada para 

apresentação na sala de aula interativa. (Participação Sustentada) 

O desempenho acadêmico de cada participante será julgado com base nos  

seguintes produtos: (a) Participação Sustentada e Construtiva, (b) Relatórios de 

Leitura, (c) Caderno de anotações, (d) Relatório da revisão de teses ou 

dissertações, e (e) Artigo publicável (obrigatório; será a avaliação final da 

disciplina). 

Referências 

(mínimo de 

três) 

BURQUE, Peter. O Que é história do conhecimento? Tradução Cláuda Freire.  

São Paulo: Editora Unesp, 2016. 211 p.  

 

MARTINS, Evaneide Dourado; de MOUR, Anaisa Alves; BERNARDO, Anacléa de 

Araújo. O Processo de Construção do Conhecimento e os Desafios do Ensino-

Aprendizagem.  RPGE– Revista on line de Política e Gestão Educacional, 

Araraquara, v.22, n.1, p. 410-423, jan./abr. 2018 ISSN: 1519-9029 DOI: 

10.22633/rpge.v22.n.1.2018.10731 Recuperado el [04] de [09] de [2020] desde 

https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge/article/viewFile/10731/7347#:~:text=A 

%20constru%C3%A7%C3%A3o%20do%20conhecimento%20pode%20ser%20r 

ealizada%20a%20partir%20da,indiv%C3%ADduo%20aprende%20de%20forma 

s%20diferentes.   

 

NUNES, Débora R. P.. Teoria, pesquisa e prática em Educação: a formação do 

professor-pesquisador. Educ. Pesqui.,  São Paulo ,  v. 34, n. 1, p. 97-

107,  Apr.  2008 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-

97022008000100007&lng=en&nrm=iso>. access 

on  12  Jan.  2021.  https://doi.org/10.1590/S1517-97022008000100007.  
 

 

 

http://www.ppged.ufrn.br/
mailto:ppged@ce.ufrn.br
https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge/article/viewFile/10731/7347#:~:text=A%20constru%C3%A7%C3%A3o%20do%20conhecimento%20pode%20ser%20realizada%20a%20partir%20da,indiv%C3%ADduo%20aprende%20de%20formas%20diferentes
https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge/article/viewFile/10731/7347#:~:text=A%20constru%C3%A7%C3%A3o%20do%20conhecimento%20pode%20ser%20realizada%20a%20partir%20da,indiv%C3%ADduo%20aprende%20de%20formas%20diferentes
https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge/article/viewFile/10731/7347#:~:text=A%20constru%C3%A7%C3%A3o%20do%20conhecimento%20pode%20ser%20realizada%20a%20partir%20da,indiv%C3%ADduo%20aprende%20de%20formas%20diferentes
https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge/article/viewFile/10731/7347#:~:text=A%20constru%C3%A7%C3%A3o%20do%20conhecimento%20pode%20ser%20realizada%20a%20partir%20da,indiv%C3%ADduo%20aprende%20de%20formas%20diferentes
https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge/article/viewFile/10731/7347#:~:text=A%20constru%C3%A7%C3%A3o%20do%20conhecimento%20pode%20ser%20realizada%20a%20partir%20da,indiv%C3%ADduo%20aprende%20de%20formas%20diferentes
https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge/article/viewFile/10731/7347#:~:text=A%20constru%C3%A7%C3%A3o%20do%20conhecimento%20pode%20ser%20realizada%20a%20partir%20da,indiv%C3%ADduo%20aprende%20de%20formas%20diferentes
https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge/article/viewFile/10731/7347#:~:text=A%20constru%C3%A7%C3%A3o%20do%20conhecimento%20pode%20ser%20realizada%20a%20partir%20da,indiv%C3%ADduo%20aprende%20de%20formas%20diferentes
https://doi.org/10.1590/S1517-97022008000100007
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Linha de Pesquisa: Educação, Comunicação, Linguagens e Movimento 

 

 

 

Disciplina 
PPGE7103 - EDUCAÇÃO, DIVERSIDADE E DIFERENÇAS DE 

CULTURAS E SUJEITOS 

Carga horária total 60h 

Docente(s) proponente(s) Alessandra Cardoso de Freitas e Marly Amarilha 

Dias/horários de atividade 

síncronas 

Serão realizados encontros síncronos de 2 h/a, todas as 5ªs feiras , 

das 10h às 12h. 

A disciplina será suspensa 

em maio 2021.1? 

( X ) Não 

( ) Sim. Qual Período? De ___/____/2021 a ___/____/2021 

Número de vagas alunos 

regulares 
06 

Número de vagas alunos 

especiais 
05 

Conteúdos 

Questões étnico-raciais e prática pedagógica na escola. 

Vinculado ao Projeto de Pesquisa “Literatura Infantil negra: 

debatendo a cor do silêncio na sala de aula”, a disciplina estuda os 

fundamentos para uma educação antirracista por meio da leitura 

da literatura infantil negra. Estudo dos procedimentos de 

andaimagem e do debate oral como estratégias metodológicas para 

implementar uma educação que vise à superação da desigualdade 

racial e social . 

Métodos e recursos 

didáticos 

- Leitura e discussão de textos teóricos e literários. 

- Palestras on line. 

- Fórum temático.  

- Registro das atividades em portfólio eletrônico. 

http://www.ppged.ufrn.br/
mailto:ppged@ce.ufrn.br
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Plataformas digitais a 

serem utilizadas 
SIGAA, Zoom, Google Meet  

Procedimentos de 

avaliação da aprendizagem 

e critérios para validação 

da assiduidade 

Participação nos encontros síncronos. 

Produção e apresentação de seminário. 

Portfólio eletrônico.  

Referências (mínimo de 

três) 

 

ALMEIDA, Silvio. Racismo estrutural. São Paulo: Editora 

Jandaira,2020. 

 

CAMPOS, Wagner R.. AMARILHA, Marly.  

A formação em literatura e a construção das identidades negras 

no ensino fundamental I. Nuances.  v. 26, n. 3. Disponível em: 

https://revista.fct.unesp.br/index.php/Nuances/article/view/3913. 

 

DOLZ, Joaquim; SCHNEUWLY,Bernard.  Gêneros Orais e Escritos na 

escola. Trad.Roxane Rojo; Glaís Sales Cordeiro. Campinas, SP: 

Mercado de letras, 2004. 

 

FREITAS, Alessandra Cardozo de. Literatura e Educação: ação 

argumentativa na discussão de histórias. Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. 2005. (Tese de doutorado). 

 

GRAVES, Michael; Graves, Bonnie. Scaffolding reading 

experiences: designs for student success. 

2.ed.Norwood,Massachutsetts – USA :Christopher-Gordon 

Publisher, 2003. 

 

HEIDER, Asad. A armadilha da identidade: raça e classe nos dias 
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