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ESTRUTURA CURRICULAR 

 
 

Total de Créditos para Titulação: 

Disciplinas: mínimo de dezesseis (16) créditos, sendo oito (08) créditos em disciplinas 

obrigatórias (04 créditos em disciplina obrigatória geral e 04 créditos em disciplina 

obrigatória da linha de pesquisa).  

Mínimo de oito (08) créditos em disciplinas eletivas do programa ou de programas 

externos. Quatro (04) créditos em estágio docente. 

Oito (08) créditos obrigatórios em Estudos e Produções em Educação (Orientação 

docente), sendo 02 créditos cursados a cada semestre. 

Elaboração de Dissertação: 16 créditos. 

 

*Disciplina Obrigatória Geral do Programa: 

- Estudos teóricos sobre educação 

Ementa: Matrizes teóricas do pensamento educacional na modernidade e na 

contemporaneidade. Teoria Educacional e Prática Pedagógica. Raízes epistemológicas e 

históricas do pensamento educacional e da pesquisa em educação. 

Carga Horária: 60h 

Créditos: 04 

 

*Disciplina Obrigatória da linha (Culturas, Práticas e processos na Educação) 

- Pesquisa em Educação 

Ementa: A disciplina parte dos paradigmas de pesquisa em Ciências Humanas e seus 

pressupostos epistemológicos para compreender a pesquisa no campo educacional. 

Carga Horária: 60h 

Créditos: 04 

 

*Disciplina Obrigatória da linha (Ensino de Ciências, Matemática e Tecnologias) 

- Metodologias de pesquisa em Educação em Ciências, Matemática e Tecnologias 

Ementa: Estudo dos fundamentos epistemológicos e metodológicos da pesquisa em 

Educação em Ciências e Matemática. Bases da pesquisa qualitativa e da pesquisa 

quantitativa. Principais metodologias empregadas em pesquisas em Educação em 

Ciências e Educação Matemática. Projetos, planejamento da pesquisa e seus elementos 

constitutivos. 

Carga Horária: 60h 

Créditos: 04 

 

 

 



 

Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG 
Rua: Gabriel Monteiro da Silva, 700 – Centro – Prédio V / Sala 201-F – Alfenas-MG – CEP 37.130-001 

Tel: (35) 3701-9267 – E-mail: ppge@unifal-mg.edu.br – Sítio: http://www.unifal-mg.edu.br/ppge 

 

 

 

 

*Disciplina Obrigatória da linha (Educação e Sociedade: sujeitos, ideias e políticas) 

- Seminários de Pesquisa em Fundamentos da Educação 

Ementa: A disciplina visa a acompanhar a elaboração das principais etapas dos 

anteprojetos de pesquisa doa/os mestranda/os vinculadas/os à linha de pesquisa. Buscará 

contribuir para a realização do levantamento bibliográfico acerca da temática; contribuir 

para a definição do problema de pesquisa, objetivos, hipóteses e metodologia. 

Carga Horária: 60h 

Créditos: 04 

 

 

 

*Disciplinas Eletivas da Linha: Culturas, práticas e processos na Educação 

Estudos Curriculares (60h) 

A Didática: Fundamentos teóricos e debates contemporâneos (60h)  

Filosofia da linguagem e da comunicação (60h) 

 

 

*Disciplinas Eletivas da Linha: Ensino de Ciências, Matemática e Tecnologias 

Tecnologias digitais educacionais no ensino (60h) 

Educação em Ciências e Matemática (60h) 

Tópicos em Pesquisa em Ensino de Ciências e Matemática (60h) 

 

 

*Disciplinas Eletivas da Linha: Educação e Sociedade: sujeitos, ideias e políticas 

Educação Brasileira (60h) 

Educação e Sociedade (60h) 

Pensadores e Pensadoras em Educação (60h) 

 

 

 


