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Ficha 2  
 

 

Disciplina: Políticas de Educação Código: GP 125 

Natureza:  
( x ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( x ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  
Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )_________ *C.H.EaD 

(x) Ensino Remoto Emergencial 

CH Total: 60 

CH semanal: 7,5h 
Padrão (PD): 
60 

Laboratório (LB): 00 
Campo (CP): 
00 

Estágio (ES): 
00 

Orientada (OR):  
00 

Prática Específica 
(PE): 00 

 

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 
Extensão 
(EXT): 00 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00 

     

 

 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Estrutura e funcionamento do sistema público de educação no Brasil: a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional; o conceito de educação e as relações entre os níveis e modalidades de educação; as 
relações entre espaços educativos escolares e não-escolares e seus desafios para a gestão de políticas 
públicas educacionais.  
Gestão democrática da educação: aspectos conceituais e metodológicos. 
Planejamento e gestão da educação: a construção do sistema nacional de educação; planos de educação; 
regime de colaboração.  
Financiamento da educação: vinculação orçamentária; política de fundos; manutenção e desenvolvimento 
do ensino; controle social.  
Avaliação da educação: concepções de qualidade da educação e sistema nacional de avaliação.  
Políticas educacionais nacionais: políticas para a educação básica, educação profissional e tecnológica e 
ensino superior; políticas de valorização dos profissionais da educação; políticas de ação afirmativa. 

 
 

 
PROGRAMA 

 

Unidades do Programa 
 

1. Estrutura, Funcionamento e Financiamento do Sistema Público de Educação no Brasil 

 

1.1 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/1996 

1.2 O conceito de educação, de educação básica, e as relações entre os níveis e modalidades de 

educação 

1.3 As relações entre espaços educativos escolares e não-escolares e seus desafios para a gestão 

de políticas públicas educacionais. 

1.4 Financiamento da educação: vinculação orçamentária; política de fundos; manutenção e 

desenvolvimento do ensino; controle social.  

 
2. Gestão, planejamento e avaliação de políticas educacionais 

 

2.1 Gestão Democrática da Educação: aspectos conceituais e metodológicos. 

2.2 Planejamento e Gestão da Educação: a construção do Sistema Nacional de Educação; planos 

de educação; regime de colaboração. 

2.3 Políticas educacionais nacionais: políticas para a educação básica, educação profissional e 

tecnológica e ensino superior; políticas de valorização dos profissionais da educação; políticas 

de ação afirmativa. 
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2.4 Avaliação da educação: concepções de qualidade da educação e sistema nacional de 

avaliação. 

 
OBJETIVO GERAL 

 

 Reconhecer os principais fundamentos para a análise de políticas de educação. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Compreender o conceito de educação, sua abrangência e os respectivos desafios para a gestão 

de políticas educacionais no Brasil. 

 Reconhecer os princípios constitucionais que orientam a educação pública no país, em especial o 

princípio da gestão democrática do ensino público. 

 Compreender a estrutura e o funcionamento do sistema escolar público do Brasil. 

 Conhecer as políticas de financiamento da educação escolar no país. 

 Identificar os mecanismos de planejamento e gestão da educação pública no país e os projetos em 

disputa no seu desenvolvimento. 

 Analisar as políticas educacionais brasileiras recentes e atuais relacionadas ao ensino em todos os 

níveis e a sua relação com os planos de educação. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 

 Período de oferta e distribuição da carga horária: a disciplina será ofertada a partir do segundo 
ciclo do período especial, nas quartas e sextas-feiras, com início em 29 de julho de 2020 e 
encerramento em 16 de setembro de 2020, para até 50 alunos. A maior parte das atividades será 
realizada de modo assíncrono e os encontros síncronos ocorrerão toda quarta-feira às 21h. Estes 
últimos serão destinados ao esclarecimento de dúvidas e para a realização de algumas avaliações. 
O exame final, caso necessário, será realizado no dia 23 de setembro de 2020, quarta-feira. 
 

 Sistema de Comunicação: Será utilizada a sala da disciplina no ambiente virtual de 
aprendizagem da UFPR Virtual, disponível em <https://ufprvirtual.ufpr.br/>. Neste ambiente serão 
disponibilizados textos, vídeo-aulas, áudios ou outros materiais da disciplina, bem como serão 
postadas as atividades desenvolvidas pelos estudantes. Para os encontros síncronos semanais 
será utilizada a plataforma Conferência Web, disponível em <www.conferenciaweb.rnp.br>, e que 
pode ser acessada a partir da UFPR Virtual. Alternativamente, poderá ser utilizada a Plataforma 
Teams da Microsoft Office. Na primeira semana de aula e sempre que necessário serão 
disponibilizadas orientações para a ambientação dos recursos tecnológicos. A preferência será 
sempre pela utilização dos recursos do Moodle, mas se necessário pode ser utilizado e-mail, 
telefone, whatsapp ou outro meio de comunicação. A disciplina contará com um Guia Didático, 
Roteiros Semanais de Orientação sobre as atividades a serem desenvolvidas, fórum de notícias e 
fórum para tirar dúvidas. 
 

 Procedimentos didáticos: Serão desenvolvidas aulas expositivas de maneira assíncrona, 
gravadas e disponibilizadas no ambiente da disciplina na UFPR Virtual. Recomenda-se a leitura 
obrigatória dos textos e instrumentos legais indicados, preferencialmente antes de assistir às 
vídeo-aulas. Com certa frequência, essa leitura poderá ser orientada por um roteiro de estudo ou 
questão norteadora. Também serão desenvolvidos exercícios, fóruns para discussão dos textos, 
a aplicação dos conceitos teóricos na análise de casos reais ou hipotéticos e a exploração de 
websites, como o Simulador Custo Aluno-Qualidade e outros. Os fundamentos das políticas de 
educação, bem como as políticas educacionais recentes ou atuais, serão trabalhados em paralelo 
com a legislação educacional, com destaque para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394/1996, aos fundos de financiamento da educação e ao Plano Nacional da 
Educação, Lei 13.0005/2014. Para tanto, os fundamentos legais serão confrontados ao longo das 
aulas com o levantamento de dados, informações e análises acerca do desenvolvimento das 
políticas educacionais. Para o aprofundamento, revisão ou esclarecimento de dúvidas sobre os 
conteúdos trabalhados, haverá encontros semanais síncronos a partir das 21h das quartas-feiras, 
de no mínimo uma hora, podendo se estender por até duas horas, a depender da necessidade dos 
sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Haverá ainda um fórum permanente 

https://ufprvirtual.ufpr.br/
http://www.conferenciaweb.rnp.br/
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para esclarecimento de dúvidas no ambiente virtual de aprendizagem. Outras ferramentas de 
comunicação podem vir a ser utilizadas se houver necessidade e acordo entre as partes.  
 

 Acompanhamento e avaliação: o acompanhamento da aprendizagem dos alunos nas atividades 
propostas será realizado constantemente por meio da postagem das tarefas e da participação em 
fóruns de discussão. A comunicação com os alunos será feita por meio dos recursos de feedback 
disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem. 

 

 Frequência: o registro da frequência será determinado pela entrega das atividades remotas, pela 
conferência dos relatórios de acesso dos alunos aos conteúdos disponibilizados (disponíveis para 
a docente no ambiente virtual de aprendizagem) e demais ferramentas de feedback disponíveis. 
Além disso, para um melhor acompanhamento e desenvolvimento do processo de ensino-
aprendizagem, serão indicados prazos para a realização de cada atividade e será acompanhado 
o seu cumprimento. Entregas em atraso poderão ser admitidas desde que justificadas. Todas as 
atividades serão corrigidas e aquelas que estão definidas na seção seguinte como avaliativas 
serão pontuadas, sendo as notas e comentários inseridos em campo próprio disponível na área 
de tarefas do ambiente virtual de aprendizagem. 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação compreende três aspectos indissociáveis: a autoavaliação do professor, a 
autoavaliação do aluno e a avaliação da aprendizagem pelo professor.  

A autoavaliação do professor compreenderá a análise da adequação do processo de ensino à 
aprendizagem esperada dos alunos. 

A aprendizagem será avaliada de forma contínua e diagnóstica por meio do acompanhamento das 
atividades realizadas pelos estudantes, do fórum tira-dúvidas e dos encontros síncronos para a adequação 
e redimensionamento do processo de ensino-aprendizagem, quando necessário, bem como de forma 
cumulativa pelos seguintes instrumentos de avaliação: 

- Prova escrita sobre financiamento da educação no ambiente da UFPR Virtual no dia 19/08/20, 
quarta-feira, valendo até 100 pontos.  

- Ao longo da disciplina serão promovidos cinco fóruns de debate (por escrito) na UFPR Virtual, 
cada um valendo 20 pontos, totalizando 100 pontos. 

- O exame final, se necessário, será realizado dia 23/09/20, quarta-feira. 
A nota semestral será a média aritmética dos resultados das duas avaliações.  
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