
 

Outras informações: 

- O curso é oferecido gratuitamente; 

- As aulas são presenciais, podendo ocorrer na Faculdade 

de Educação, no CAp/UFRJ e/ou no Fundão; 

- A duração do Curso é de três semestres, num total de   390 

horas. 

- Site: www.educacao.ufrj.br/pos-graduacao/lato-sensu/ 

- E-mail: cespeb.secretaria@gmail.com 

- Telefone: 3938-5130 

 

 

  

 

 

 

O curso tem processo seletivo através da publicação 

de Editais para cada uma de suas Ênfases, buscando o 

aprimoramento da prática docente, a atualização científica 

em áreas especificas: 

 

- 

 Alfabetização, Leitura e Escrita; 

 - Educação Física Escolar; 

 - Educação de Jovens e Adultos; 

 - Ensino contemporâneo de Arte; 

 - Ensino de Ciências e Biologia; 

 - Ensino de Geografia; 

 - Ensino de História; 

 - Ensino de Língua Portuguesa; 

 - Ensino de Sociologia; 

 - Políticas Públicas e Projetos Socioculturais em 

Espaços Escolares 
 

 

 

 

 
 

O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Saberes e 

Práticas na Educação Básica (CESPEB) está inserido como 

mais uma ação do Complexo de Formação de Professores 

– CFP no que diz respeito à (1) qualificação dos docentes e 

demais profissionais da educação básica que atuam, 

preferencialmente, nas redes públicas de ensino e (2) 

ampliação de parcerias entre a UFRJ e as escolas públicas 

nas redes federal, estadual e municipal a fim de que possa 

se consolidar um espaço de articulação entre formação 

inicial e formação continuada. 
 

O CESPEB objetiva:  

 Promover reflexões sobre os aspectos políticos e éticos 
da atividade profissional;  

 Contribuir para o debate no exercício da profissão 
tendo em vista a reflexão sobre as possibilidades de 
ação, por parte dos docentes e demais profissionais da 
educação; Contribuir com debates e temas que 
aprofundem a reflexão sobre as questões de ordem 
político-cultural-científico-tecnológica-ambiental do 
mundo contemporâneo; 

 Compartilhar experiências, saberes das áreas 
disciplinares e as informações advindas de pesquisas e 
da produção de saberes no exercício do magistério. 

 

 

Estrutura Curricular do CESPEB 

Modulo I: 
Construindo um 
projeto de trabalho 
coletivo 

Objetiva a construção coletiva do 
espaço de reflexão, como lócus 
privilegiado de discussão, as 
concepções de professor, formação 
continuada, conteúdos e áreas 
disciplinares privilegiadas.  

Módulo II: Temas 
transversais, 
questões e dilemas 
contemporâneos 

Aborda questões de ordem mais geral 
que marcam o nosso tempo presente 
e que interferem no nosso cotidiano.  

Modulo III: Saberes 
pedagógicos 

Aborda os conteúdos pedagógicos que 
visam aprofundar os conhecimentos 
sobre as pesquisas atuais no campo da 
Educação, abordando aspectos 
referentes ao currículo e ao 
conhecimento escolar. 

Modulo IV: Saberes 
disciplinares 
(Atualização 
científica) 

Atualização dos conteúdos das áreas 
específicas. Visa a atualização de 
conteúdos em áreas disciplinares 
acadêmicas, possibilitando inter-
relação entre disciplinares escolares. 

Modulo V: Saberes 
didáticos 

Ensino das áreas específicas, no qual 
os processos de transposição didática 
são objeto de análise. 

Módulo VI: 
Seminário de 
Monografia  

Elaboração de um Trabalho de 
Conclusão de Curso, versando sobre 
um tema relativo ao ensino na área 
específica de conhecimento.  

 


