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PLANO DE CURSO

EMENTA:  Aprofundamento  teórico-metodológico  das  pesquisas  na  linha  História,
política  e  gestão  educacionais.  Apresentação  e  discussão  das  pesquisas  em
andamento.

OBJETIVOS

Possibilitar  uma  reflexão  coletiva  acerca  de  aspectos  teórico-metodológicos  da
pesquisa em História, política e gestão educacionais.

Propiciar um espaço de acompanhamento e discussão do desenvolvimento inicial dos
projetos de pesquisa dos mestrandos vinculados à linha 1. 
 
CONTEÚDO

1. Aprofundamento teórico-metodológico:
1.1. consistência do marco teórico das pesquisas;
1.2. questões epistemológicas e metodológicos das pesquisas em História e 

Política da Educação;
1.3. pesquisas em História e Política da Educação: objetos e abordagens.

2. Acompanhamento das dissertações em andamento.
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