METODOLOGIA DO ENSINO DE SOCIOLOGIA: QUESTÕES ATUAIS

NOME DO CURSO: Curso de Especialização Lato Sensu em Metodologia Do Ensino De
Sociologia: Questões Atuais.

COORDENAÇÃO GERAL: Profa. Dra. Andrea Borelli.

ÁREA DO CONHECIMENTO: Educação.
DESCRIÇÃO: Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização na área
de Educação, na modalidade on-line.

OBJETIVOS:
O curso tem como principal objetivo propiciar a reflexão teórica acerca da
metodologia de ensino na área da Sociologia, destacando as questões propostas pela
Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio e ampliando as referências
metodológicas para o ensino na área, a partir de teorias e práticas pertinentes ao
contexto atual.
Os professores formados no curso poderão atuar nessa área de ensino em
instituições de ensino públicas ou privadas.
São objetivos específicos do curso
•

Atualizar e ampliar os conhecimentos teóricos e metodológicas para o ensino de
Sociologia, em sintonia com as teorias e práticas atuais.

•

Propiciar uma reflexão crítica sobre os saberes e fazeres do ensino dessa
disciplina, identificando os recursos pedagógicos necessários a uma
aprendizagem significativa

•

Compreender e avaliar novas metodologias, centradas no estudante como
protagonista do processo de aprendizagem

PÚBLICO-ALVO: Profissionais licenciados em Ciências Sociais e Ciências Humanas que
tenham interesse em atuar no campo educacional.

CARGA HORÁRIA: O curso é constituído de 400h.
DURAÇÃO: 12 meses.

MATRIZ DE DISCIPLINAS:

Disciplina do Curso

Carga Horária
(horas)
40 h

1.

Didática e Metodologias Ativas

2.

Optativa I

40 h

3.

Optativa II

40 h

4.

Habilidades e Competências na educação básica

40 h

5.

BNCC do ensino médio: a área de Ciências Humanas e

Sociais Aplicadas

40 h

6.

Práticas Educativas em Sociologia

40 h

7.

Optativa III

40 h

8.

Optativa IV

40 h

9.

Metodologia do Ensino de Sociologia: as questões da

BNCC e ensino médio
10.

Práticas Educativas Sociologia I

40 h
40 h

