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1. DENOMINAÇÃO

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, 

CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA - EEPCT

2. ÁREA DE CONHECIMENTO

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas 

Área: Educação

Sub-área: Educação Profissional Tecnológica

3. JUSTIFICATIVA

A educação profissional e tecnológica, nos últimos anos, ocupa uma 

centralidade nas políticas públicas da educação brasileira. Ações estruturantes 

lideradas pelos governo indicam a expansão da oferta pública de vagas da 

educação profissional para as redes Federal e Estaduais de Educação, nas 

suas instituições formais de ensino, bem como para os Programas e Projetos 

de qualificação profissional operacionalizados, pelos diversos ministérios, 

secretarias estaduais e municipais e organizações sociais representativas de 

diversos segmentos sociais.

Estas ações, impulsionadas por uma demanda social por qualificação e 

re-qualificação profissional, contemplam um conjunto de indicadores que 

perpassam pelas dimensões institucional, pedagógica, gestão da educação 

profissional, financiamento e infraestrutura física adequada e suficiente, afim de 

assegurar a qualidade na oferta dos cursos da educação profissional e 

tecnológica nas diversas localidades do país.

Isto posto, a educação profissional e tecnológica enquanto política 

pública de educação, associada às políticas de desenvolvimento econômico e 

social, indica  o surgimento de novas demandas de qualificação para as 

instituições que ofertam a educação profissional e tecnológica, a partir da 

compreensão das categorias de educação, trabalho, ciência e tecnologia, como 

elementos indissociáveis do processo identitário e da formação humana.
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Assim, a qualificação para os profissionais que atuam nas temáticas da 

Tecnologia, Ciência e Educação perpassa pela definição de uma concepção de 

educação profissional e tecnológica, seus modelos organizativos, seu 

financiamento e sua articulação com o mundo do trabalho, tensionada pelas 

constantes mutações dos saberes que surgem, fruto da interação e das 

relações dos processos de trabalho, face às tecnologias setoriais e 

informacionais, que produzem impactos significativos na vida social, na 

formação humana e em suas representações.

A Educação Profissional destaca-se como um fator estratégico de 

competitividade e desenvolvimento humano. Os desafios estão relacionados 

aos avanços tecnológicos e às novas expectativas das organizações que, 

agora, enfrentam mercados globalizados, extremamente competitivos. Com 

isso, surgem também novas exigências em relação ao desempenho dos 

profissionais, especialmente com relação ao desenvolvimento sustentável.

Dessa forma, a educação não poderia ficar alheia a essas 

transformações, passando a oferecer cursos que favoreçam a perspectiva de 

melhoria na qualidade de vida e facilitem o acesso de jovens e adultos ao 

mundo do trabalho. O cidadão que procura uma oportunidade de se qualificar 

ou habilitar-se, por meio de cursos da Educação Profissional, sejam eles de 

Formação Inicial e Continuada ou de Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio, está, na realidade, em busca do conhecimento para o aprimoramento 

de suas atividades.

O objetivo da Educação Profissional é a criação de cursos que 

possibilitem o acesso ao mercado de trabalho, tanto para estudantes quanto 

para profissionais que buscam ampliar suas qualificações. Há três níveis de 

educação profissional, segundo a legislação brasileira:

I- Formação inicial e continuada de trabalhadores: voltada para pessoas 

de qualquer nível de instrução e que pode ser realizada por qualquer instituição 

de ensino.

II - Educação profissional técnica de nível médio: voltada para 

estudantes de Ensino Médio ou pessoas que já possuam este nível de 
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instrução. Pode ser realizada por qualquer instituição de ensino, com 

autorização prévia das Secretarias Estaduais de Educação. Há a opção de se 

fazer esses cursos integrados ao Ensino Médio ou separados, a partir do 

término do 2º ano do Ensino Médio.

III - Educação profissional tecnológica de graduação e de pós-

graduação: realizada apenas por instituição de ensino superior.

Nesse contexto, a Educação Tecnológica é uma modalidade de 

educação que é exercida por instituições como os Insitutos Federais (IFs) e,

também, de maneira difusa, através da propagação de conhecimentos, 

técnicas e instrumentos tecnológicos.

No sentido filosófico e epistemológico, a educação tecnológica pode ser 

diferenciada da educação técnica ou profissional. A educação técnica ou 

profissional procura a transposição de conhecimentos de um indivíduo ao 

outro, visando o ajustamento ao trabalho e aos modos de produção. No 

entanto, a educação tecnológica pode ser conceituada como o ajustamento do 

indivíduo ao período histórico no qual vive, não somente no sentido de 

proporcionar-lhe conhecimentos para utilizar os instrumentos e as tecnologias 

existentes, mas também, de posicioná-lo e fazê-lo entendê-las de forma crítica.

O Projeto de Lei nº 11.892/2008 assinado pelo presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, em 16 de julho de 2008, criou e ampliou os horizontes da 

educação com os trinta e oito Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia no país. Estes Institutos deverão ter forte inserção na área de 

ensino, pesquisa e extensão, visando estimular o desenvolvimento de soluções 

técnicas e tecnológicas e estendendo seus benefícios à comunidade.

Nesse sentido, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

da Bahia e Baiano, através dos estudos realizados por membros dos Grupos 

de Pesquisa em: Educação Científica e Tecnológica (GPET/IFBA), 

Multidisciplinar em Educação Profissional (GPMEP/IF Baiano) e  Linguagem e 

Representação (IFBA), atuaram de forma articulada e sinérgica com o objetivo 

de exercer suas atribuições quanto ao estímulo do desenvolvimento de 

soluções técnicas e tecnológicas de modo sustentável, estendendo os 
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conhecimentos fruto da interação entre o ensino, a pesquisa e a extensão para 

a coletividade e, como resultado dessa articulação, vêm, propor o curso de 

Especialização em Educação Profissional, Cientifica e Tecnológica – EEPCT.

O curso acima proposto insere-se na perspectiva governamental 

supracitada e possibilitará estudos e análises na área de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica. Este curso beneficiará as comunidades 

das várias regiões baianas, visto que visto que os campi dos Institutos estão 

localizados, em toda a extensão territorial da Bahia e, também,  profissionais 

de outras Instituições.

Esta parceria visa, ainda, promover ações de interação e integração 

entre os diferentes grupos de pesquisa dos dois Institutos que possuem 

temáticas afins; fortalecer a pesquisa das duas Instituições, como estratégia 

para superar os dilemas da reprovação estudantil e o abandono escolar; 

incentivar a formação de profissionais em Educação Profissional na região de 

atuação das duas Instituições, o que não descarta a possibilidade de atender a 

um público maior e mais distante na modalidade de educação à distância 

(EAD); aproveitar, de modo eficiente, os recursos humanos e materiais 

disponíveis nos dois Institutos possibilitando a construção e oferta de cursos 

desta natureza; difundir o conhecimento acadêmico produzido pelos Institutos; 

fomentar o surgimento de eventos científicos, bem como consolidar estes

Grupos de Pesquisa: em Educação Científica e Tecnológica (GPET/IFBA), o 

Grupo de Pesquisa Multidisciplinar em Educação Profissional (GPMEP/IF

Bainao) e o Grupo de Linguagem e Representação (IFBA) promotores da 

EEPCT.

O IFBA e o IF Baiano, enquanto componentes da Rede Federal, teem

suas bases em um conceito de educação profissional e tecnológica sem similar 

em nenhum outro país. Por força de lei, os Institutos Federais (IFs) devem 

oferecer cursos técnicos (50% das vagas), em sua maioria na forma integrada 

com o ensino médio e modalidade PROEJA, licenciaturas (20% das vagas) 

preferencialmente nas áreas de Ciências e Matemáticas, além de outros cursos 

de graduações. Os IFs podem, ainda, disponibilizar pós-graduação lato e stricto 

sensu, voltados, principalmente, para a pesquisa aplicada de inovação 
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tecnológica. Essa organização pedagógica verticalizada, da Educação Básica à 

superior, é um dos fundamentos dos IFs. Ela permite que os docentes atuem 

em diferentes níveis de ensino e que os discentes compartilhem os espaços de 

aprendizagem, incluindo os laboratórios, possibilitando o delineamento de 

trajetórias de formação que podem ir do curso técnico ao doutorado 

(PACHECO, 2009).

Hoje, o Instituto Federal Baiano é constituído por 9 campi, estando 

distribuídos nas seguintes localidades: Catu, Santa Inês, Senhor do Bonfim, 

Guanambi, Uruçuca, Valença, Teixeira de Freitas, Itapetinga e Bom Jesus da 

Lapa. Segue mapa de localização dos campi do IF Baiano:

Figura 1: Fonte SETEC
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O Campus Catu será detalhado em função do curso em apreço e 

algumas atividades poderão ser desenvolvidas nesse IF. O campus dispõe de 

591 alunos matriculados no médio integrado e subsequente. Os cursos 

oferecidos são Técnico em Agropecuária, nas modalidades médio integrado e 

subsequente; Técnico em Agrimensura e Técnico em Petróleo e Gás, na 

modalidade subsequente; Técnico em Informática e Técnico em Cozinha, na 

modalidade Proeja. As turmas do ensino superior dispõem de 60 alunos no 

curso de Licenciatura em Química e 50 no curso de Tecnólogo em Informática. 

Os cursos de Proeja e os superiores ocorrem no turno noturno. Além disso, o 

IF oferece um curso de especialização em lato sensu em Educação de Jovens 

e Adultos com Necessidades Especiais, com 42 alunos matriculados. 

O Instituto Federal da Bahia possui dezesseis Campi1: Eunápolis, Porto 

Seguro, Paulo Afonso, Valença, Vitória da Conquista, Salvador, Camaçari, 

Simões Filho, Santo Amaro, Barreiras, Irecê, Ilhéus, Seabra, Jacobina, Feira de 

Santana e Jequié. Segue mapa de localização dos campi do IFBA:

                                               
1 Alguns desses campus funcionarão a partir do II  semestre 2011.

Figura 2: Fonte 
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O IFBA possui capacidade para oferecer, no seu funcionamento pleno,

vinte cinco mil vagas em todos os níveis e modalidades de ensino:

 PROEJA em Infraestrutura Urbana, no Campus Salvador; em 

Eletromecânica no Campus de Barreiras, em Cooperativismo no Campus

de Eunápolis, em Informática no Campus de Vitória da Conquista e 

PROEJA-FIC, em parceiria com a Rede Municipal.

 SUBSEQUENTE em Eletrotécnica e Enfermagem no Campus de Barreiras; 

Curso técnico em Enfermagem e Meio Ambiente no Campus de Eunápolis; 

Automação Industrial, Eletrotécnica, Eletrônica, Mecânica e Hospedagem 

no Campus Salvador; Eletromecânica, Eletrônica, Informática, Meio 

Ambiente em Vitória da Conquista, tendo ainda os cursos de Edificações e 

Informática no Núcleo Avançado de Brumado que é ligado ao Campus de 

Vitória da Conquista; Cursos de Eletrotécnica e Informática em Camaçari, 

sendo um curso de Informática funcionado na Extensão Dias D’ávila; Curso 

de Eletromecânica, Petróleo e Gás, Mecânica, além do curso de Metalúrgia 

no Campus de Simões Filho; Cursos Técnico em Alimentos e Informática 

em Porto Seguro; Curso de Eletromecânica e de Informática em Santo 

Amaro; além dos cursos técnicos na modalidade Subseqüente em 

Aqüicultura, Informática e Turismo no Campus de Valença.

 INTEGRADO em Automação, Edificações, Eletrotécnica, Eletrônica, 

Geologia, Hospedagem, Mecânica, Química, Refrigeração, Analise 

Química, Operação de Processos Industriais Químicos no Campus

Salvador; Técnico em Alimentos, Edificações e Informática em Barreiras; 

Petróleo e Gás, Eletromecânica, Mecânica e Metalurgia em Simões Filho; 

Eletrotécnica e curso em Informática em Camaçari; Curso técnico em 

Edificações, Informática e Meio Ambiente em Eunápolis; Alimentos, 

Biocombustíveis e Informática em Porto Seguro; Aquicultura, Informática e 

Guia de Turismo em Valença, Eletromecânica e Informática em Santo 

Amaro; Eletromecânica, Eletrônica, Informática e Meio Ambiente em Vitória 

da Conquista.
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 GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA em Análise e Desenvolvimento dos 

Sistemas e Tecnologia em Radiologia no Campus Salvador.

 BACHARELADO em Administração no Campus Salvador.

 CURSOS DE ENGENHARIA em Engenharia Industrial Elétrica e 

Engenharia Industrial Mecânica no Campus Salvador; e o curso de 

Engenharia Elétrica em Vitória da Conquista.

 LICENCIATURA2 em Matemática nos Campi de Barreira, Eunápolis, 

Valença, Salvador; Licenciatura em Computação em Valença, Santo Amaro

e Porto Seguro. Licenciatura em Geografia em Salvador; Licenciatura em 

Tecnologia em Eletromecânica em Simões Filho e Licenciatura Intercultural 

Indígena em Porto Seguro. 

 PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU em Salvador: Especialização em 

Educação Profissional Integrada à Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (CEPROEJA) e Especialização em Gestão 

de Instituições Públicas de Ensino.

A implantação dos Institutos Federais está relacionada ao conjunto de 

políticas em curso para a Educação Profissional e Tecnológica que inclui a 

expansão da Rede Federal através da cooperação com estados e municípios. 

O objetivo é o desenvolvimento regional a partir do fortalecimento dos arranjos 

produtivos locais. Para tanto, os Institutos levarão em consideração para a 

oferta de seus cursos e o desenvolvimento de projetos, a vocação dos 

municípios em que estão sendo implantados. É uma estrutura pensada para 

colaborar, com a “justiça social, a equidade, a competitividade econômica e a 

geração de novas tecnologias. Devem responder de forma ágil e eficaz às 

demandas crescentes por formação profissional, por difusão de conhecimentos 

científicos e tecnológicos e dar suporte aos arranjos produtivos locais” (SETEC, 

2010, p.3). Essas são as metas colocadas para o IFBA e o IF Baiano que 

coadunam com a implantação do Curso de Especialização em Educação 

Profissional Científica e Tecnológica – EEPCT.

                                               
2 Algumas licenciaturas terão início no 2º semestre de 2011.
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4. OBJETIVOS

4.1. Objetivo Geral

Promover a formação continuada, em nível de especialização, em Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica (EPCT) objetivando uma visão ampla e 

integrada das relações entre a educação profissional, a ciência e a tecnologia 

no mundo do trabalho e no contexto das transformações mundiais.

4.2. Objetivos Específicos:

1. Formar profissionais da educação para um melhor desempenho 

de suas funções no ensino, pesquisa, extensão e gestão;

2. Discutir o papel da EPCT no desenvolvimento nacional e regional;

3. Propiciar a difusão de conceitos, princípios, práticas e 

metodologias de gestão, ensino e pesquisa em Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica; 

4. Articular os conhecimentos da gestão e da prática docente na 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica; 

5. Fomentar a pesquisa na EPCT nas Instituições de ensino;

6. Difundir o conhecimento acadêmico produzido no âmbito da 

pesquisa em EPCT;

7. Promover eventos científicos e tecnológicos. 

5. PÚBLICO-ALVO 

Este curso destina-se a todos os profissionais graduados que atuam em 

educação, seja na docência ou na gestão.
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6. CONCEPÇÃO DO CURSO

A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) ganhou novo impulso com 

o advento da criação dos Institutos Federais, através da Lei 11.892/2008. 

Conforme o Art.2º da citada lei: 

Os Institutos Federais são instituições de educação 
superior, básica e profissional, pluricurricular e 
multicampi, especializados na oferta de educação 
profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de 
ensino, com base na conjugação de conhecimentos 
técnicos e tecnológicos com as suas práticas 
pedagógicas. (BRASIL, 2008).

Diante disto, propor um curso de especialização lato sensu significa 

buscar atuar de maneira alinhada aos pressupostos legais do próprio Instituto, 

ao tempo em que corrobora a formação continuada dos professores, das 

esferas municipal, estadual e federal, para que o ensino ofertado seja, 

efetivamente, de excelência. 

O curso proposto busca incluir os Institutos Federais, localizados no 

Estado da Bahia, como participantes incisivos na formação de profissionais que 

possam atuar nos diversos níveis e modalidades da educação profissional e 

tecnológica, tanto como professores, pesquisadores, quanto como gestores 

educacionais. A proposição do curso visa, também, possibilitar a integração 

entre educação, trabalho, ciência e tecnologia, concorrendo para o 

enriquecimento científico, cultural, político e profissional dos sujeitos que atuam 

nas diferentes instituições que ofertam educação profissional e tecnológica, 

sem perder de vista a interdisciplinaridade, contextualização e flexibilidade 

como exigência da prática educativa. 

A sua concepção metodológica perpassa, necessariamente, por uma 

visão que permita e possibilite o diálogo entre o campo conceitual e o prático. 

Esta visão se materializa na conformação curricular, na proposta de atividades 

e formatação do curso, bem como nas diferentes possibilidades de trabalhos 

finais incluindo projetos de intervenção pedagógica e de gestão. 
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Os docentes e gestores que atuam com a educação profissional e 

tecnológica necessitam trabalhar algumas competências, tais como 

capacidades técnicas, articulativas, metodológicas e relacionais, as quais 

serão, em seu conjunto, competências profissionais que agregarão mais 

qualidade ao seu trabalho e, por conseguinte, àqueles que estão sob sua 

esfera de atuação. 

Acredita-se que os profissionais em educação devam construir e reforçar 

uma visão crítica da sociedade na qual vivem, tendo o trabalho como principio 

educativo, porquanto instrumento formador do sujeito nesse processo de 

interação, e que por ser uma construção social, transforma-se a cada dia.

Assim, justifica-se a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu, como 

primeiro passo para que os Institutos construam uma base sólida na oferta de 

cursos de formação continuada, alcançando, gradativamente, níveis mais 

elevados, corroborando a melhoria da qualidade da educação profissional e 

tecnológica, ao oportunizar aos diferentes profissionais a ressignificação de 

seus conhecimentos acadêmicos e a construção de novos saberes.

Cabe destacar que a regulamentação dos cursos lato sensu não passa 

pelo crivo da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), sendo de responsabilidade das Instituições ofertantes, desde que 

respeitem o disposto na Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007 (vide 

Anexo 1). 

O desenvolvimento da ciência e da tecnologia tem acarretado diversas 

transformações na sociedade contemporânea, refletindo em mudanças de 

ordem econômica, política e social. Assim, os desafios do mundo 

contemporâneo, refletidos na rápida evolução da ciência e da tecnologia, 

demandam urgentes e profundas inovações tanto na forma quanto nos 

conteúdos ensinados em todos os níveis. Dessa maneira, uma sociedade, cada 

vez mais inserida em um ambiente tecnológico, exige que todas as pessoas 

recebam formação cientifica que lhes permita discernimento dos riscos e 

benefícios envolvidos nas inovações tecnológicas, bem como preparo mínimo 

para usufruir dos produtos da tecnologia.
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Nesse contexto, torna-se cada vez mais necessário que a população 

possa, além de ter acesso às informações sobre o desenvolvimento científico-

tecnológico, ter, também, condições de avaliar e participar das decisões que 

venham a atingir o meio onde vivem. Para isso, é necessário que a sociedade 

em geral comece a questionar sobre os impactos da evolução e aplicação da 

ciência e tecnologia sobre seu entorno e consiga perceber que, muitas vezes, 

certas atitudes não atendem à maioria, mas, sim, aos interesses dominantes. 

Cada cidadão tem seus valores e posturas sobre as questões científico-

tecnológicas que, muitas vezes, vão de encontro das demais. Por isso, uma 

adequada participação na tomada de decisões que envolvem ciência e 

tecnologia deve passar por uma negociação. As pessoas precisam ter acesso à 

ciência e à tecnologia, não somente no sentido de entender e utilizar os 

artefatos e mentefatos3 como produtos ou conhecimentos, mas, também, 

opinar sobre o uso desses produtos, percebendo que não são neutros, nem 

definitivos, menos ainda absolutos. 

As afirmativas anteriores somente serão possíveis se tivermos um 

público formado para a compreensão do funcionamento da tecnociência, 

percebendo que o debate e a negociação são métodos que permitem a 

resolução de conflitos que envolvem o interesse da sociedade, podendo 

responder ao desafio de viver em uma sociedade que deve ser voltada para a 

democracia.

No contexto educacional, algumas dessas atitudes já começaram a ser 

tomadas nesse sentido, envolvendo discussões, questionamentos e críticas em 

torno do desenvolvimento científico-tecnológico. Uma delas vem ganhando 

corpo em vários setores da sociedade, sendo nominada pela sigla CTS 

(Ciência, Tecnologia e Sociedade). 

Esse movimento tem se manifestado desde 1970, tendo sido base para 

construir Currículos, em vários países, em especial os de ciências, dando 

prioridade a uma alfabetização em ciência e tecnologia interligada ao contexto 

social que originou-se, a partir de correntes de investigação em filosofia e 
                                               
3 Experiências e pensares. 
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sociologia da ciência. Seu caráter interdisciplinar compreende uma área de 

estudos sobre a ciência e a tecnologia, tendo em vista suas relações, 

consequências e respostas sociais. 

No caso da EPT, devemos considerar três vertentes nas discussões 

sobre CTS: a educação escolar para o exercício da cidadania; a preparação de 

profissionais para serviços diretos à sociedade; e a formação de cientistas 

capazes de contribuir para o avanço da ciência e tecnologia. Isso incide, 

diretamente, sobre os cursos de formação inicial e continuada de professores, 

cujos saberes e práticas, tradicionalmente estabelecidas e disseminadas, dão 

sinais inequívocos de esgotamento. 

Dentro da concepção deste curso de Especialização em Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, proposto neste Projeto, e 

considerando seus objetivos, destacamos alguns pontos de reflexão a serem 

discutidos a respeito da relação entre Ciência, Tecnologia e Sociedade.

Em um primeiro momento, citamos, a maneira simplista e ingênua como 

o senso comum pedagógico trata as questões relativas à apropriação do 

conhecimento científico pela maioria dos estudantes, visto que o desafio de 

desenvolver um saber científico ao alcance de um público sem precedentes, 

não pode ser enfrentado com as mesmas práticas docentes das décadas 

anteriores ou da escola de poucos para poucos. Por outro lado, a pesquisa em 

ensino de Ciências aponta para a necessidade de mudanças ‘bruscas’ na 

formação docente desta área, nos diversos níveis de ensino, procurando uma 

formação que tenha como pressuposto proporcionar uma ciência para todos, 

além de formar cientistas.

Um segundo ponto de reflexão seria associar à democratização do 

conhecimento científico para a maioria da população escolarizada, uma postura 

crítica diante deste legado, de tal forma que ela se torne parte das 

representações sociais e se constitua como cultura. Isto porque a ação docente 

deve construir um entendimento de que a produção de conhecimento, que 

caracteriza a ciência e tecnologia, por sua vez, constitua uma atividade 

humana, social e historicamente, construída dentro de um contexto próprio. 

Tais processos  devem ser entendidos e apropriados pela maioria escolarizada.
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Finalmente, resta-nos lembrar que os resultados da produção científica 

e tecnológica permeiam a vida cotidiana de modo sem precedentes. Sendo 

assim, é razoável concluir que tais conhecimentos contemporâneos, relevantes 

à formação cultural dos alunos, precisam ser incorporados às práticas docentes 

e aos programas de ensino. 

Neste contexto de reflexão sobre a Educação Profissional e 

Tecnológica, é fundamental considerar que cursos de formação que tragam 

esta temática para a discussão, devem ser vistos como mediadores dos 

diálogos necessários entre Ciência, Tecnologia e Sociedade.

Na ótica da gestão, a educação profissional no Brasil, foi marcada por 

várias mudanças decorrentes as alterações nas legislações vigentes, em cada 

período de sua história e, posteriormente, culminando com a cobrança da 

própria comunidade escolar por uma gestão democrática e participativa.

Anterior à década de 30, a educação profissional era subordinada à 

diretoria geral da indústria e comércio, sem autonomia financeira e 

administrativa. O processo de industrialização no país, a partir da década de 

1930, exigiu maior qualificação de profissionais para atuar na indústria, 

comércio e prestação de serviços, aumentando a necessidade de investir na 

educação profissional. Nesse período, foram criados vários decretos com a 

finalidade de normatizar a educação profissional, todavia sua gestão 

continuava sem autonomia financeira e administrativa, sendo que a 

composição da gestão restringia-se a inspetores de alunos, chefes de cozinha, 

almoxarifado, contador.

Entre as décadas de 1960 e 1980 cresce a necessidade de 

diversificação industrial fortalecendo um Estado desenvolvimentista, surgindo o 

capital estrangeiro, que, em contrapartida, interferia nos rumos da educação do 

nosso país. A exigência de uma lei de diretrizes aumenta, e, durante treze 

anos, acontece a tramitação da Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB), 

de 20/12/1996. Essa lei permitiu que os estudantes da educação profissional 

continuassem os estudos no nível superior, mas a lógica ainda era de uma 

formação voltada para o “mercado de trabalho”, não ocorrendo muitos avanços 

no que diz respeito à redução do modelo tecnicista.
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No atual contexto, no qual a luta dos trabalhadores da educação 

profissional garantiu o processo democrático da escolha do gestor, inicia-se um 

processo de democratização da gestão escolar que avança para uma escola 

mais participativa, com a criação de colegiados e conselhos escolares que 

incluem representantes dos professores, administrativos, estudantes, gestores 

e representantes externos. Esta conquista permitiu que a Instituição 

fortalecesse a sua autonomia, construindo seu Projeto Político pedagógico, sua 

organização didática, estatuto, regimento, além de gerenciar o recurso 

financeiro e orçamentário.

Nas atuais políticas públicas para a educação, que objetivam o 

fortalecimento do processo de inserção cidadã para milhões de brasileiros, a 

gestão das instituições de educação profissional tem como desafio operacional 

desconstruir a filosofia da educação profissional mercadológica, restrita apenas 

aos objetivos determinados pelo capital, para construir uma filosofia da 

educação profissional identificada e comprometida com os interesses 

contraditórios de uma sociedade de classe.

A gestão tem ainda a árdua função de:

...garantir a perenidade das ações que visem a 
incorporar, antes de tudo, setores sociais que 
historicamente foram alijados dos processos de 
desenvolvimento e modernização do Brasil, o que 
legitima e justifica a importância de sua natureza pública 
e afirma uma educação profissional e tecnológica como 
instrumento realmente vigoroso na construção e resgate 
da cidadania e da transformação social. (CALDAS, 2010)

Portanto, é necessário que as capacitações e qualificações do corpo 
docente superem as especificidades de suas disciplinas e se estendam, 
também, com o objetivo de preparar profissionais que atendam a pluralidade 
das atuais demandas. Sejam as do público que ingressam nestas instituições, 
sejam as da expectativa da sociedade. 

7. COORDENAÇÃO

Dados Pessoais

Nome: Edite Luzia Vasconcelos dos Santos
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End.: Rua Almirante Barroso, 248, Ed. Bella Vista, AP. 38 – Rio 

Vermelho

Cidade: Salvador

Fone: 9984-1866 / 3334-3427

CPF: 354362985-91

e-mail: editeluzia@ig.com.br / edite@ifba.edu.br

Titulação

Formação Descrição

Graduação

Graduação em Letras Clássicas e Vernáculas –

Licenciatura -, Letras e Linguística, UFBA, Salvador, 

Bahia, 1992

Graduação em Letras Clássicas e Vernáculas –

Bacharelado -, Letras e Linguística, UFBA, Salvador, 

Bahia, 1994

Aperfeiçoamento Aperfeiçoamento em Linguística, UFBA, 1997

Especialização

Especialização em Especialização em Letras: Leitura 

e Produção de Texto.

Universidade do Estado da Bahia – Letras e 

Linguística, UNEB, Santo Antonio de Jesus, Bahia, 

2000

Mestrado

Mestrado em Letras e Lingüística

Universidade Federal de Alagoas (FALE), UFAL, 

Maceió, Alagoas, 2006.

Título: O Discurso Religioso e A Constituição da 
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Item

Descrição

01

Professora de Português do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico –

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus 

Salvador

02 Professora de Português da Rede Pública do Estado da Bahia – Salvador

33
Professora de Português da Rede Particular (Cooperativas) do Estado da 

Bahia – Salvador

7.1. Vice- Coordenação

Dados Pessoais

Nome: Simone Maria Rocha Oliveira

End.: Travessa Júlio Carmo, 50

Cidade: Alagoinhas-BA

Fone: (75) 3421 4470

CPF: 194178025-34

Identidade das Missionárias Batistas

Doutorado

Doutorado em Letras e Lingüística 

Universidade Federal de Alagoas (FALE), UFAL, 

Maceió, Alagoas, 2010

Título: A Formação da Identidade Batista: Efeitos de 

Sentido do Trabalho de Missões

Experiência Profissional de Ensino
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e-mail: simone2009oliveira@gmail.com

Titulação

Formação Descrição

Graduação

Graduação em Letras Vernáculas com Língua 

Estrangeira – Inglês, Universidade Federal da Bahia, 

UFBA, Brasil

Especialização

Especialização em Especialização em Língua 

Portuguesa. (Carga Horária: 360h). Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Maceió’

Mestrado

Mestrado em Letras e Lingüística Universidade 

Federal da Bahia, UFBA, Brasil. 

Título: Interação técnico/homem do campo: o léxico 

da agricultura

Ano de Obtenção: 2002

Doutorado

Doutorado em Letras e Lingüística Universidade 

Federal da Bahia, UFBA, Brasil. 

Título: O léxico da agricultura na interação verbal

Ano de Obtenção: 2004

Experiência Profissional de Ensino

Item Descrição

1

Professora de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – Campus 

Catu

8. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO
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A principal proposição do Curso de Especialização em Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica é possibilitar uma formação teórico-

prática de profissionais para atuarem na área gestão de instituições públicas de 

ensino. Para isso, o curso reúne eixos que contemplam a formação do 

conhecimento de modo multidisciplinar, o que significa que cada disciplina está

integrada em cada eixo, que será descrito posteriormente. 

O curso está estruturado para funcionar em três eixos, denominados 

conforme segue: Eixo I: Educação, Trabalho, Ciência e Tecnologia (120h); 

Eixo II: Gestão da Educação Profissional, Científica e Tecnológica (120h) e 

Eixo III: Praxis da Educação Profissional, Científica e Tecnológica (150), 

totalizando 10 (dez) disciplinas teóricas, sendo 01(um) Projeto de Intervenção, 

03 (três) ciclos de Palestras, 02 (dois) Seminários de Integração.

Cada eixo deverá ser cursado obrigatoriamente como parte da 

integralização do curso. O Eixo 1 está dedicado à formação básica proposta na 

concepção do curso. No Eixo 2, serão abordados conceitos e práticas da 

formação específica e metodologias de gestão, tais como gestão de pessoas e 

gestão educacional. No Eixo 3, serão abordados outros conceitos e práticas da 

formação específica, voltadas para o ensino. Tais abordagens são permeadas 

pela proposta metodológica de orientação para a pesquisa de intervenção. Em 

consonância com esse enfoque metodológico, o conjunto das disciplinas 

articuladas em torno dos eixos irá subsidiar o Trabalho de Conclusão de Curso, 

conforme concepção do curso.

9. COLEGIADO DO CURSO 

O colegiado de curso é o conselho responsável pela coordenação 

didático-pedagógica de cada curso. 

O Colegiado será constituído: 

 Pelos professores que atuam no curso, ministrando disciplinas;

 Por representação estudantil, no total de 1/5 (um quinto), calculado 

sobre o total dos representantes docentes. 
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 A constituição da representação estudantil dar-se-á por eleição direta 

entre os estudantes devidamente matriculados no curso. 

A gestão do Colegiado de Curso será desenvolvida por um Coordenador 

e, em suas ausências e impedimentos, por um Vice-Coordenador,

Compete ao Colegiado de Curso: 

1. Planejar, acompanhar e avaliar a implementação e o desenvolvimento 

do projeto pedagógico do curso; 

2. Avaliar e coordenar as atividades didático-pedagógicas do curso;

3. Propor, elaborar e implementar projetos, visando a melhoria da 

qualidade do curso;

4. Propor modificações e reformulações curriculares; 

5. Deliberar sobre aproveitamento de estudos, convalidação de disciplinas, 

conjunto de disciplinas, módulos interdisciplinares, áreas de 

conhecimento ou campos de saber, excedência de créditos, pré-

requisitação e co-requisitação, respeitando as normas específicas; 

6. Examinar e emitir parecer, com base na análise de integralização 

curricular conforme dispositivos legais em vigor;

7. Estabelecer a oferta de disciplinas, conjunto de disciplinas, módulos 

interdisciplinares, áreas de conhecimento ou campos de saber;

10. METODOLOGIA DO CURSO 

Os procedimentos metodológicos, com foco no ensino, pesquisa, 

extensão e gestão que fomentam a excelência da formação e melhor 

desempenho do profissional proposto por esta Especialização, consistirão de 

aulas presenciais e atividades não presenciais; seminários e leituras 

orientadas, a partir de material didático dirigido aos objetivos do curso; projetos 

de intervenção e elaboração de trabalhos.

10.1 ATIVIDADES
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As atividades propostas para os discentes do Curso de Especialização 

em Educação Profissional, Científica e Tecnológica consistem de: 

construção, aplicação e defesa de projetos; elaboração de artigos; aulas 

expositivas e aplicadas; seminários; debates e discussões; leituras orientadas, 

estudos independentes; consulta bibliográfica permanente; realização de 

atividades práticas e de oficinas temáticas.

10.2 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

As atividades complementares que os discentes deverão envolver-se 

ativamente são: participação nas atividades de intercâmbio regional e nacional, 

participação em listas de discussão virtual, destinadas a fomentar as trocas de 

experiências e conhecimentos entre cursistas e professores; visitas técnicas; 

experiências específicas, potencializadoras de análises e estudos de caso; 

participação em atividades de extensão universitária e de oficinas; participação 

em atividades científicas, pesquisas e intervenções relacionadas ao escopo do 

curso. 

11. AVALIAÇÃO: Rendimento Escolar e Avaliação de 

Frequência

A avaliação do aluno será contínua, utilizando-se instrumentos 

diversificados de forma somativa e formativa, devendo prevalecer os aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos.

Na avaliação, será dada ênfase aos estudos orientados para a 

construção, aplicação e defesa de projetos, considerando, no caso específico, 

o desenvolvimento de métodos e procedimentos de investigação científica. 

Além disso, os discentes serão avaliados através de outros mecanismos para 

mensuração individual e coletiva que poderão incluir os estudos 

independentes; consulta bibliográfica permanente; participação ativa do 

educando no processo ensino-aprendizagem, realização de atividades práticas 
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e de oficinas temáticas, por exemplos. Outros aspectos serão observados no 

processo ensino-aprendizagem, mediante debates e discussões com 

profissionais envolvidos direta ou indiretamente com a área.

Para a mensuração do resultado do rendimento escolar do discente, 

além das atividades descritas acima, será observado o controle de assiduidade 

(mínima de 75%), de acordo com a legislação vigente. Será considerado 

aprovado no componente curricular o aluno que obtiver média final através de 

nota igual ou superior a sete. 

Utilizar-se-á a média aritmética para efeito de cálculo da nota final do 

componente curricular.

Terá direito a uma atividade de reposição o aluno que, não tendo 

comparecido à atividade acadêmica programada, comprove impedimento legal, 

ou motivo de doença, atestado por serviço médico. 

Casos de reprovação em disciplinas serão tratados pelo Colegiado do 

Curso, tomando como base as organizações didáticas dos Institutos, mediante 

solicitação do aluno.

12. CARGA HORÁRIA 

O Curso terá a duração de 18 meses e terá carga horária total de 390

horas aulas de 60 minutos, além da pesquisa orientada. O Curso terá 

encontros modulares, presenciais, quinzenais podendo haver atividades EAD.

12.1 PERÍODO E PERIODICIDADE 

O período de funcionamento do curso:

Sexta: 18h – 22h

Sábado: 8h – 12 / 14h – 18h

12.2 CRONOGRAMA 
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Quadro 1: Cronograma - 2º semestre de 2011

Ano: 2011 II Semestre = Módulo = 120 h/a
(-20% = 97 horas-aula presenciais)

Mês - h/a Sexta - h/a Sábado- h/a Obs.:

Agosto = 24 5,19 = 08 6,20 =16
Setembro = 28 2,16,30 =12 3,17 = 16

Outubro = 32 14, 28 = 08 1,15,29 = 24

Novembro = 24 11, 25 = 08 12, 26 = 16
Dezembro  = 12 9 = 04 10 = 08

10 (4x10=40) 10 (8x10=80)

Total do II semestre = 120 

Quadro 2 - Cronograma: 1º semestre de 2012

Ano: 2012 I Semestre - Módulo = 120 h/a
(-20% = 97 horas-aula presenciais)

Mês – h/a Sexta Sábado Obs.:
Fevereiro = 12 24 = 04 25 =08
Março = 24 9, 23 = 08 10, 24 = 16

Abril = 24 6, 20 = 08 7, 21 = 16
Maio = 24 4, 18 = 08 5, 19 = 16
Junho = 24 1, 15 = 08 2, 16 = 16
Julho Recesso Recesso

9=(4x9=36) 9=(8x9=81)

(120-108=(-12)) Total do II semestre = 108

Quadro 3: Cronograma - 2º semestre de 2012

Ano: 2012 II Semestre - Módulo=150
(-20%=130 horas-aula presenciais)

Sexta Sábado Obs.:
Agosto = 28 3, 17, 31=12 4, 18 = 16 25 h/a de 

orientaçã
oSetembro = 32 14, 28 = 08 1, 15, 29=24

Outubro = 24 12, 26 = 08 13, 27 = 16
Novembro = 24 9, 23 = 08 10, 24 = 16
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Dezembro = 12 7 = 04 8 = 08

10 (4x10=40) 10 (8x10=80)
(150-120=30) Total do II semestre = 120

13. EIXOS, COMPONENTES, DISCIPLINAS4 e CORPO DOCENTE 

DO CURSO

13.1 EIXO I: Educação, Trabalho, Ciência e Tecnologia - 120h

Disciplinas C/H Professores/titulação

FUNDAMENTOS 

FILOSÓFICOS E 

EPISTEMOLÓGICOS DA 

EDUCAÇÃO 

30 Ila Maria Silva de Souza (IFBA) 

(ilamarias@gmail.com)

Licenciatura em Filosofia

Mestrado em Educação

Doutorado em Filosofia

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

SOCIEDADE

30 Marlene Santos Socorro (IFBA) 

(socorro@ifba.edu.br,marsocorro@gmail.com)

Licenciatura e Bacharelado em Física - UFBA

Mestrado em Educação Científica e 

Tecnológica – UFSC

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E 

TRABALHO

30 Georges Souto Rocha (IFBA) 

(georges.rocha@gmail.com)

Engenharia Química (UFBA)

Especialização em Engenharia de 

Processamento Petroquímico (UFBA)

Mestrado em Economia (UFBA)

                                               
4 As ementas e referências estão disponíveis no Anexo 2.
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Doutorado em Planejamento de Sistemas 

Energéticos (UNICAMP)

CICLO DE PALESTRAS 5 Coordenação

Edite Luzia Vasconcelos dos Santos (IFBA) 

edite@ifba.edu.br

Licenciatura e Bacharelado em Letras 

Clássicas (UFBA); 

Especialização em Letras: Leitura e Produção 

de Texto (UNEB); 

Mestrado e Doutorado em Letras e Linguística 

(UFAL)

Vice-Coordenação

Simone Maria Rocha Oliveira (IF Baiano) 

(simone2009oliveira@gmail.com)

Licenciatura (UFBA)

Especialização (UFAL)

Mestrado e Doutorado em Letras (UFBA)

SEMINÁRIOS DE 
INTEGRAÇÃO:

METODOLOGIA DA 

PESQUISA CIENTÍFICA 

APLICADA À EDUCAÇÃO.

25 Maria da Conceição Pinheiro Araujo (IFBA)

(conciaraujo@uol.com.br)

Licenciatura em Letras (UEFS)

Especialização em Estudos Literários (UEFS)

Mestrado em teoria da Literatura (UFPE)

Doutorado em Teoria da Literatura (PUCRS)

Simone Maria Rocha Oliveira (IF Baiano) 

(simone2009oliveira@gmail.com)

Licenciatura, Mestrado e Doutorada em Letras 
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(UFBA)

Especialização (UFAL)

13.2 EIXO II: Gestão da Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica - 120h

Disciplinas C/H Professores

RELAÇÕES ENTRE 

EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL E 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

C&T

45 Luzia Matos Mota (IFBA)

(luzia@ifba.edu.br)

Licenciatura em Física - UFBA

Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e 

Matemática (UFSC) 

Doutoranda em Difusão do Conhecimento 

(UFBA)

GESTÃO ESTRATÉGICA 

DAS INSTITUIÇÕES DE 

EPCT 

45 Marlene Santos Socorro (IFBA)

socorro@ifba.edu.br,marsocorro@gmail.com)

Licenciatura e Bacharelado em Física (UFBA)

Mestrado em Educação Científica e 

Tecnológica  (UFSC)

CICLO DE PALESTRAS 5 Eduardo Oliveira Teles (IF Baiano)

(eoteles@hotmail.com)

Graduação em Análise de Sistemas (UNEB)

Especialização em Metodologia do Ensino 

(FACIBA)

Mestrado em Modelagem Computacional 

(FVC-CEPPEV)

SEMINÁRIOS DE 
INTEGRAÇÃO: 

25 Maria da Conceição Pinheiro Araujo (IFBA)
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METODOLOGIA DA 
PESQUISA CIENTÍFICA 
APLICADA À EDUCAÇÃO. 

(conciaraujo@uol.com.br)

Licenciatura em Letras (UEFS)

Especialização em Estudos Literários (UEFS)

Mestrado em teoria da Literatura (UFPE)

Doutorado em Teoria da Literatura (PUCRS)

Simone Maria Rocha Oliveira (IF Baiano)

(simone2009oliveira@gmail.com)

Licenciatura, Mestrado e Doutorada em Letras 

(UFBA)

Especialização (Faculdade de Alagoas)

13.3 EIXO III: Praxis da Educação Profissional, Científica e Tecnológica -  

150h

Disciplinas C/H Professores

ESTUDOS SOCIAIS DA 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO

30 Jancarlos Menezes Lapa (IFBA)

(jancarloslapa@gmail.com)

Licenciatura Plena em Ciências com 

Habilitação em Física (UESC)

Especialização em Metodologia do 

Ensino Superior com Ênfase em 

Novas Tecnologias (Faculdade Batista 

Brasileira)

Mestrado em Ensino, Filosofia e 

História da Ciência (UFBA)

Doutorando em Ensino, Filosofia e 

História da Ciência (UFBA)

Luzia Matos Mota (IFBA)
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(luzia@ifba.edu.br)

Licenciatura em Física (UFBA) 

Mestrado em Ensino de Ciências 

Naturais e Matemática (UFSC) 

Doutoranda em Difusão do 

Conhecimento (UFBA)

APRENDIZAGEM E 

AVALIAÇÃO DA 

EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL 

30 Ana Rita Silva Almeida Chiara (IF 

Baiano)

(analmeida64@hotmail.com)

Graduação – Pedagogia (Faculdade 

de Educação da Bahia)

Mestrado e Doutorado em Educação: 

Psicologia da Educação (PUC/SP)

EPISTEMOLOGIA DO 

CURRÍCULO E DA 

DIDÁTICA DA EPCT

30 Mirna Ribeiro Lima da Silva (IF

Baiano) 

Graduação - Pedagogia (Universidade 

Estadual de Feira de Santana)

(mirnaribeiro@yahoo.com.br)

Mestrado em Educação (UFPR)

TECNOLOGIAS DA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

APLICADAS À EPCT

30 Jancarlos Menezes Lapa (IFBA) 

(jancarloslapa@gmail.com)

Licenciatura Plena em Ciências com 

Habilitação em Física (UESC)

Especialização em Metodologia do 

Ensino Superior com Ênfase em 

Novas Tecnologias (Faculdade Batista 
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Brasileira)

Mestrado em Ensino, Filosofia e 

História da Ciência (UFBA)

Doutorado em Ensino, Filosofia e 

História da Ciência (UFBA) – em 

andamento

Eduardo Oliveira Teles (IFBAIANO) 

(eoteles@hotmail.com)

Graduação em Análise de Sistemas 

(UNEB)

Especialização em Metodologia do 

Ensino e 

Mestrado em Modelagem 

Computacional (FVC-CEPPEV)

CICLO DE PALESTRAS  5 Coordenação 

Edite Luzia Vasconcelos dos Santos 

(IFBA) 

edite@ifba.edu.br

Licenciatura e Bacharelado em Letras 

Clássicas (UFBA); 

Especialização em Letras: Leitura e 

Produção de Texto (UNEB); 

Mestrado e Doutorado em Letras e 

Linguística (UFAL)

Vice-Coordenação

Simone Maria Rocha Oliveira 

(IFBAIANO) 

(simone2009oliveira@gmail.com)
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Licenciatura (UFBA)

Especialização (UFAL)

Mestrado e Doutorada em Letras 

(UFBA)

PROJETO DE 

INTERVENÇÃO:

DEFESA DA ELABORAÇÃO 

OU AVALIAÇÃO DE 

PLANOS, PROGRAMAS E 

PROJETOS5

25 Orientadores do Curso

14. USO DE TECNOLOGIAS PARA O ENSINO DE EAD

De acordo com a Portaria Nº 4.059, de 10 de Dezembro de 2004 (DOU 

de 13/12/2004, Seção 1, p. 34) que estabelece que as instituições de ensino 

superior devem introduzir, na organização pedagógica e curricular de seus 

cursos superiores reconhecidos, a oferta de disciplinas integrantes do currículo 

que utilizem modalidade de Educação à Distância (EAD), com base no art. 81 

da Lei n. 9.394, de 1.996 e que estas disciplinas poderão ser ofertadas, integral 

ou parcialmente, desde que esta oferta não ultrapasse 20 % (vinte por cento) 

da carga horária total do curso. Assim, a proposta deste curso de 

especialização admitirá em sua matriz curricular o oferecimento de disciplinas 

na modalidade EAD, como solicita a lei; embora as avaliações sejam 

presenciais. 

Caracteriza-se a modalidade EAD como quaisquer atividades didáticas, 

módulos ou unidades de ensino-aprendizagem centrados na auto-

aprendizagem e com a mediação de recursos didáticos organizados em 

                                               
5 25 horas/aula, correspondendo à carga horária mínima de orientação, sob a 

orientação do professor orientador.
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diferentes suportes de informação que utilizem tecnologias de comunicação 

remota. 

Dentro de uma concepção de formação que compreenda as diversas 

formas de interações e de cooperação entre formadores, alunos e outros atores 

do espaço acadêmico, a fim de favorecer a prática reflexiva e uma ação 

profissional interativa, utilizar-se-á o ambiente Moodle. Este processo de 

formação estimula a sinergia das competências profissionais que se busca no 

curso de formação, e poderá, também, ser um caminho na identificação de 

novos aspectos, metodologias e questionamentos que permitirão reformas no 

curso.

Nesse contexto, a formação de profissionais com suporte das tecnologias 

para Educação a Distância (EAD) propicia maior aderência do grupo com 

tópicos levantados durante o curso. Neste curso, todos os materiais estarão 

disponíveis no Moodle, dispostos por disciplina, além dos murais enquetes de 

avaliação modular e diversas ferramentas que podem ser utilizadas para 

melhoria do ensino. A relação ‘uso do ambiente’ e ‘aprendizagem’ é eficaz, 

segundo Pfromm (1998, p. 71): 

O planejamento de ambientes específicos para ensinar e 
aprender cada uma das disciplinas curriculares pode 
igualmente ser feito com mobilização (e constante 
atualização) de uma larga variedade de recursos 
geradores de um ‘habitat’ de aprendizagem 
extremamente envolvente, a ser articulado com as 
experiências de apropriação sistemática de 
conhecimento.

Na construção de um curso de especialização como este, no ambiente 

virtual, no Moodle, podem ser adicionados materiais e atividades. A grande 

variedade de formatos e aplicativos suportados é diferencial. Esta versatilidade 

permite a inclusão das diversas áreas do conhecimento ao ambiente virtual em 

questão. 
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15. CRITÉRIO DE SELEÇÃO

O processo seletivo será realizado através de análise do currículo e 

redação, ambos classificatórios e eliminatórios. 

As inscrições para a seleção dos candidatos serão abertas por Edital 

elaborado pela Coordenação deste Curso e demais setores competentes.

16. REGIME DE MATRÍCULA

O aluno faz a matrícula a cada semestre, em período pré-estabelecido 

pela Coordenação do Curso.

17. OFERECIMENTO DE VAGAS

O Curso oferecerá duas turmas com 40 (quarenta) vagas por turma, 

obedecendo à classificação da seleção, sendo uma das turmas com entrada no 

segundo semestre e a outra no semestre subsequente: uma turma em 

Salvador (IFBA) e outra em Catu (IF Baiano). A abertura das turmas ficará 

condicionada a uma quantidade mínima de alunos selecionados a ser definida 

no edital de seleção.  

18. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO ALUNO

A avaliação do aluno será contínua, utilizando-se instrumentos 

diversificados de forma somativa e formativa, devendo prevalecer os aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos.

O rendimento escolar será mensurado em nota de 0 (zero) a 10 (dez). 

Será aprovado o aluno que obtiver aproveitamento igual ou superior a 7,0 

(sete), ao final de cada disciplina e frequência mínima de 75% (setenta e cinco 

por cento) das atividades didáticas.

O aluno que deixar de participar de qualquer atividade didático-

pedagógica programada terá o prazo de 48 horas, a partir do dia em que se 
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realizou a atividade, para requerer a reposição, apresentando justificativa legal

e anexando documentação comprobatória.

19. TRABALHO DE CONCLUSÃO 

De acordo com a Resolução nº 04, de 24 de abril de 2008, que dispõe 

sobre as Normas Complementares para Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu

do Instituto Federal da Bahia - IFBA e da Organização Didática do Ensino 

Superior do Instituto Federal Baiano – IF Baiano que regem este projeto, para 

obter o certificado de Especialista no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica é exigido como requisito 

obrigatório a apresentação e defesa pública de trabalho de conclusão de curso.

Ainda de acordo com as citadas Normas:

1. Para a elaboração do trabalho de conclusão do curso, o aluno será 

orientado por um professor que ministrou aulas no Curso ou pertencente ao 

quadro de servidores do IFBA ou IF Baiano. Será permitida a participação de 

Orientador e Co-orientador de outra Instituição, desde que cadastrado no 

Curso e indicado pela Coordenação do Curso ou sugerido pelo aluno, mediante 

deliberação do Colegiado, e carta de aceite do servidor.

2. A Banca de Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser 

composta pelo orientador do aluno e por mais dois professores sendo, 

preferencialmente, um deles de outra Instituição.

3. A nota mínima para aprovação do trabalho final do curso será 7,0 

(sete).

4. O Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica ofertado pelo IFBA e pelo IF Baiano deve prever em 

seu calendário o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para entrega dos 

trabalhos, contados a partir do encerramento dos créditos das disciplinas, 

sendo 4 (quatro) cópias impressas, seguindo as regras da ABNT.
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5. Após a defesa, o aluno terá um prazo de 30 (trinta) dias para entrega 

da versão final, sendo, 2(duas) cópias impressas e 1(uma) versão digital na 

extensão (.pdf), seguindo as regras da ABNT.

6. Em casos excepcionais o aluno poderá requerer ao Coordenador do 

Curso a prorrogação deste prazo por igual período, mediante apresentação 

parcial do trabalho já realizado.

Com a entrega e a avaliação do trabalho de conclusão dentro do 

estabelecido no projeto de curso, o estudante receberá seu certificado de 

Especialista em Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

20. CERTIFICAÇÃO 

Segundo a Resolução nº 04 de 2008, no Capítulo VIII, do IFBA que 

trata da certificação dos Cursos de Pós-Graduação do IFBA, aprovado no 

Conselho Superior, os Institutos expedirão os certificados de acordo com 

as normas em vigor. 

Art. 26. Aos participantes aprovados nos Cursos de Pós-
Graduação Lato Sensu será conferido Certificado de 
Conclusão, após a aprovação do relatório final do curso,
conforme os itens descritos na legislação vigente.

Art. 27. Ao aluno que não concluir o Curso de 
Especialização poderá ser fornecido um Histórico 
Escolar, com a observação de que não obteve o 
certificado do curso de Especialização.

21. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

O perfil de egresso esperado neste curso será a de um indivíduo que 

busca na resolução para situações que são estruturais em nossa sociedade, 

uma postura justa, ética, que reflita o fortalecimento de sua formação enquanto 

cidadão sócio-histórico crítico que:
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- possua uma formação que combine sólida base científica com 

compromisso ético-político capaz de compreender a gestão de instituições 

públicas de ensino.

- seja formado por valores éticos, sociais, estéticos, ambientais e 

políticos, de maneira a preservar a sua dignidade e a desenvolver ações junto 

à sociedade com base nos mesmos valores;

- continue, na sua prática social e no trabalho, o desenvolvimento “do 

saber pelo fazer”, enquanto objeto permanente da ação e da reflexão crítica 

sobre a ação;

- ter consciência crítica identitária étnico-racial capaz de promover o 

respeito às diferenças e a inclusão de todos à cidadania.

- seja capaz de assumir seu papel como agente na transformação social.

- seja capaz de manter-se permanentemente atualizado e informado 

pelo processo de educação continuada necessário à compreensão das bases 

técnico-científicas como elemento indispensável para contribuir em prol do 

desenvolvimento econômico e social do país.

Enfim, um cidadão que incorpore a Profissionalização Sustentável, ou 

seja, que possua capacidade de atualização e de acompanhamento da 

transformação na realidade em que está inserido e busque a garantia de uma 

sociedade que tenha como princípios básicos a igualdade, a solidariedade e a 

sustentabilidade.

Com base nestes princípios é que os Institutos Federais da Bahia e 

Baiano veem construindo, coletivamente, o processo de democratização das 

relações, pautando suas práticas em posturas transformadoras da sua 

realidade e buscando, no oferecimento do ensino, da pesquisa e da extensão 

com qualidade social, cumprir seu papel no projeto de superação do grande 

déficit social do Estado brasileiro para com a maioria de sua gente.
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22. INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS MATERIAIS

O curso de EEPCT usará a estrutura do IFBA Campus Salvador e as 

instalações do IF Baiano Campus Catu. Tomando como padrão, salas de aula 

com capacidade para 40 lugares reservada para este curso de pós-graduação. 

As demais salas e auditórios das Instituições poderão ser utilizadas para 

atividades pertinentes sempre que necessário.

As Instituições dispõem de salas de áudio-visual equipadas com os 

aparelhos de multimídia (retro-projetores, data-show, TV, DVD, vídeo cassete); 

auditório adequado à realização de reuniões ampliadas e seminários; 

bibliotecas com espaço destinado ao estudo e a reuniões de grupo com mesas 

e cadeiras bem como espaços para estudo individual.

O corpo docente disporá de sala que pode ser utilizada para reuniões, 

preparação e organização das atividades relacionadas às disciplinas, 

orientação dos trabalhos de conclusão de curso, etc.

A Coordenação e a secretaria do curso contarão com o apoio dos 

grupos de pesquisa envolvidos e dos diretores de departamento, devidamente 

equipada e de fácil acesso aos estudantes e professores.

23. ORÇAMENTO 

PLANILHA DE CUSTOS/TURMA

RECURSOS HUMANOS

FUNÇÃO CARGA HORÁRIA VALOR 

UNITARIO 

(R$)

VALORTOTA

L (R$)

RECURSOS HUMANOS 1 

semestre

2 

semestre

3 

semestre

COORDENADOR 100h 100h 100h 100,00 30.000,00
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VICE-COORDENADOR 100h 100h 100h 80,00 24.000,00

PROFESSOR 120h 120h 150h 100,00 39.000,00

ORIENTAÇÃO X X 30h 10,00/aluno 12.000,00

SECRETÁRIA 400h 400h 400h 10,00 12.000,00

APOIO 400h 400h 400h 7,50 9.000,00

Sub-total 125.000,00

INSS 20% 25.000,00

VALOR TOTAL 150.000,00

RECURSOS MATERIAS 

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE

VALOR

UNITARIO R$ TOTAL R$

CUSTEIO (PASSAGENS, DIÁRIAS, SERVIÇOS, MATERIAIS DE 

CONSUMO) 50.000,00

CAPITAL (EQUIPAMENTOS) 20.000,00

SUB-TOTAL 70.000,00

VALOR GERAL DA PROPOSTA. 220.000,00
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ANEXO 1: Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

RESOLUÇÃO N° 1, DE 8 DE JUNHO DE 2007 (*) (**)

Estabelece normas para o funcionamento 
de cursos de pósgraduação lato sensu, em 
nível de especialização.

O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 
Educação, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto nos arts. 9º, 
inciso VII,e 44, inciso III, da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e com 
fundamento no Parecer CNE/CES n° 263/2006, homologado por Despacho do Senhor 
Ministro da Educação em 18 de maio de 2007, publicado no DOU de 21 de maio de 
2007, resolve:

Art. 1° Os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos por instituições de educação 
superior, devidamente credenciadas independem de autorização, reconhecimento e 
renovação de reconhecimento, e devem atender ao disposto nesta Resolução.

§ 1° Incluem-se na categoria de curso de pós-graduação lato sensu aqueles cuja 
equivalência se ajuste aos termos desta Resolução.

§ 2° Excluem-se desta Resolução os cursos de pós-graduação denominados de 
aperfeiçoamento e outros.

§ 3° Os cursos de pós-graduação lato sensu são abertos a candidatos diplomados em 
cursos de graduação ou demais cursos superiores e que atendam às exigências das 
instituições de ensino.

§ 4° As instituições especialmente credenciadas para atuar nesse nível educacional 
poderão ofertar cursos de especialização, única e exclusivamente, na área do saber e 
no endereço definidos no ato de seu credenciamento, atendido ao disposto nesta 
Resolução.

Art. 2° Os cursos de pós-graduação lato sensu, por área, ficam sujeitos à avaliação 
dos órgãos competentes a ser efetuada por ocasião do recredenciamento da 
instituição.

Art. 3° As instituições que ofereçam cursos de pós-graduação lato sensu deverão 
fornecer informações referentes a esses cursos, sempre que solicitadas pelo órgão 
coordenador do Censo do Ensino Superior, nos prazos e demais condições 
estabelecidos.

Art. 4° O corpo docente de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de 
especialização, deverá ser constituído por professores especialistas ou de 
reconhecida capacidade técnico-profissional, sendo que 50% (cinqüenta por cento) 
destes, pelo menos, deverão apresentar titulação de mestre ou de doutor obtido em 
programa de pós-graduação stricto sensu reconhecido pelo Ministério da Educação.

Art. 5° Os cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, têm 
duração mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas, nestas não computado o tempo 
de estudo individual ou em grupo, sem assistência docente, e o reservado, 
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obrigatoriamente, para elaboração individual de monografia ou trabalho de conclusão 
de curso.

Art. 6° Os cursos de pós-graduação lato sensu a distância somente poderão ser 
oferecidos por instituições credenciadas pela União, conforme o disposto no § 1° do 
art. 80 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

(*) Resolução CNE/CES 1/2007. Diário Oficial da União, Brasília, 8 de junho de 2007, 
Seção 1, pág. 9.

(**) Alterada pela Resolução CNE/CES nº 5, de 25 de setembro de 2008 (refere-se a 
instituições não educacionais), que estabelece normas para o credenciamento 
especial de Instituições não Educacionais para oferta de cursos de especialização.

Parágrafo único. Os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos a distância

deverão incluir, necessariamente, provas presenciais e defesa presencial individual de 
monografia ou trabalho de conclusão de curso.

Art. 7° A instituição responsável pelo curso de pós-graduação lato sensu expedirá 
certificado a que farão jus os alunos que tiverem obtido aproveitamento, segundo os 
critérios de avaliação previamente estabelecidos, sendo obrigatório, nos cursos 
presenciais, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) de freqüência.

§ 1° Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu devem 
mencionar a área de conhecimento do curso e serem acompanhados do respectivo 
histórico escolar, do qual devem constar, obrigatoriamente:

I - relação das disciplinas, carga horária, nota ou conceito obtido pelo aluno e nome e 
qualificação dos professores por elas responsáveis;

II - período em que o curso foi realizado e a sua duração total, em horas de efetivo 
trabalho acadêmico;

III - título da monografia ou do trabalho de conclusão do curso e nota ou conceito 
obtido;

IV - declaração da instituição de que o curso cumpriu todas as disposições da 
presente Resolução; e

V - citação do ato legal de credenciamento da instituição.

§ 2° Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de 
especialização, na modalidade presencial ou a distância, devem ser obrigatoriamente 
registrados pela instituição devidamente credenciada e que efetivamente ministrou o 
curso.

§ 3° Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de 
especialização, que se enquadrem nos dispositivos estabelecidos nesta Resolução 
terão validade nacional.

Art. 8° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogados os arts. 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11 e 12 da Resolução CNE/CES n° 1, de 3 de 

abril de 2001, e demais disposições em contrário.
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Anexo 2: EMENTAS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EIXO I: Educação, Trabalho, Ciência e Tecnologia

Disciplina: Fundamentos Filosóficos e Epistemológicos da Educação

Ementa

Caracterização da atitude filosófica e suas relações com a educação: nexos para a 

prática (práxis) educativa; estudo das “correntes” filosóficas e a educação: idealismo, 

materialismo e seus desdobramentos contemporâneos; análise da Epistemologia 

moderna e contemporânea e suas relações com a Educação.

Bibliografia

ARANHA, M. A.. Filosofia da Educação. São Paulo. 1996. 

ARENDT, H.. A crise na educação. In: Entre o passado e o futuro. São Paulo: 

Perspectiva, 1979. 

FREIRE, P.. Educação e mudança. São Paulo: Paz e Terra, 1983. 

GADOTTI, M. Concepção Dialética da Educação. São Paulo: Cortez,1995. 

LUCKESI, C. C.. Filosofia da Educação. São Paulo: 1994. 

MORIN, E. Os sete saberes Necessários à Educação do Futuro. São Paulo. Cortez, 

2001.

SUCHODOLSKY, B. A pedagogia e as grandes correntes filosóficas. Pedagogia da 

essência e Pedagogia da existência.

Disciplina: Ciência, Tecnologia e Sociedade

Ementa
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Condicionantes históricos e sociais da Ciência e Tecnologia; Histórico sobre o 

movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS); As Implicações do movimento 

CTS para a educação profissional no contexto brasileiro; Estudos de casos nacionais.

Bibliografia

ALVES, Rubem. Tecnologia e humanização. In: Revista Paz e Terra, nº. 18, 

Civilização Brasileira, s/d. 

BORGES, Regina M. Rabello. Em debate: cientificidade e educação em ciências.

Porto Alegre: SE/CECIRS, 1996.

BAZZO, W. A. Ciência, Tecnologia e Sociedade e o Contexto da Educação 

Tecnológica. editora da U.F.S.C.: Florianópolis, 1998.

BRAVERMAN, Harry. Trabalho e Capital Monopolista, a Degradação do Trabalho no 

Século XX. Rio de Janeiro: Guanabara, 1981. 

CRUZ, Sônia M,S.C. de Souza. Aprendizagem Centrada em Eventos: Uma 

Experiência com o Enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade no Ensino Fundamental. 

Florianópolis: Tese de doutorado, 2001.

CHALMERS, A. F. O que é Ciência afinal? São Paulo: Brasiliense, 1993.

CHASSOT, A., Alfabetização Científica: questões e desafios para a educação.

Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul.

DAGNINO, R. Sobre a neutralidade da tecnologia e da ciência: um guia de 

leitura,1977. 

DELIZOICOV, D.  Conhecimento, tensões e transições. São Paulo: Faculdade de 
Educação da USP, Tese de Doutorado, 1991.

Disciplina: Educação, Ciência, Tecnologia e Trabalho

Ementa

Educação e trabalho e sua relação com as políticas públicas e as práticas 
pedagógicas. Correntes e tendências da educação no Brasil, com ênfase na relação 
entre economia, trabalho e educação. O papel da escola e do educador na sociedade 
tecnológica. O trabalho como determinante da condição humana. História do trabalho. 
A organização do trabalho na sociedade moderna. Mudanças tecnológicas e a 
educação. A escola e o novo paradigma tecnológico. Ensino profissional e a educação 
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no trabalho: a teoria do capital humano, a gerência da qualidade total e escola sócio-
técnica de trabalho. O futuro do trabalho na sociedade em transição: do artesanato à 
sociedade informacional.

Bibliografia

ABBAGNANO, Nicola. História da filosofia. (Vols I a XIV). Lisboa: Editorial Presença, 

1982.

BICCA, Luiz. Marxismo e liberdade. São Paulo: Edições Loyola, 1987. Ver o item 

“Necessidade, possibilidade e liberdade à luz da relação entre natureza e sociedade”, 

p. 50-59.

BRECHT, Bertold. Vida de Galileu (teatro).

BUNGE, Mario. Epistemologia.  São Paulo: T. A. Queiroz: Editora da Universidade de 

São Paulo, 1980. (Ver cap. 13: Tecnologia e filosofia – p. 185-210).

CASTORIADIS, Cornelius. As encruzilhadas do labirinto. Vol. 2 – Os domínios do 

homem. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. (Ver: “Reflexões sobre o ‘desenvolvimento’ 

e a’racionalidade’”, p. 135-158).

CASTRO, Nadya Araújo. Do determinismo à indeterminação? (Ciência, tecnologia e 

trabalho). Cadernos de Sociologia. v 4, n. especial, p. 43-9. Porto Alegre: 

PPGS/UFRGS, 1993.

CHÂTELET, François (diretor). História da filosofia: idéias, doutrinas. Rio de Janeiro: 

Zahar Editores, 1974. V. 3 – A filosofia do mundo novo: séculos XVI e XVII. Ver os 

capítulo: III- Galileu e a nova concepção de natureza (por Jean-Toussaint Desanti), p. 

61-80.

CHÂTELET, François (diretor). História da filosofia: idéias, doutrinas. Rio de Janeiro: 

Zahar Editores, 1974. V. 5 – A filosofia e a história: de 1780 a 1880. Ver os capítulos:

V – G. W. F. Hegel (por François Châtelet), p. 170-201 (item: O discurso da ciência);

XI – Karl Marx e F. Engels (por Nicos Poulantzas), p. 276-299 (itens: Uma ciência da 

história; O econômico);

Conclusão (por François Châtelet), p. 300- 302;

Quadro sinóptico, p. 311-342.

ETGES, Norberto. Conceito do trabalho, construção do conceito e trabalho do 

conceito. Perpectiva, n. 17, jan./jun. 1992, p. 79-96.

FERNANDES, Ana Maria. O paradigma clássico versus o surgimento de novo 

paradigma da ciência e da tecnologia e suas relações com o homem, a natureza, a 
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história e a cultura. Cadernos de Sociologia. v 4, n. especial, p. 51-6. Porto Alegre: 

PPGS/UFRGS, 1993.

FLEURY, Afonso. Gestão estratégica do conhecimento: integrando aprendizagem, 

conhecimento e competência. São Paulo: Atlas, 2001.

FOUREZ, Gerard. A construção das ciências: introdução à filosofia e à ética das 

ciências. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1995. Ver cap. 6 –

Perspectivas sócio-históricas sobre a ciência moderna, p. 155-177.

GIANNOTTI, José Arthur. Socialismo ou barbárie. Folha de São Paulo, 25 de março 

de 2001. Caderno Mais, p. 22-3.

HABERMAS, Jürgen. Técnica e ciência como “ideologia”. Lisboa: Edições 70, (1968 -

orig.) 1997. Ver cap. “Técnica e ciência como “ideologia”: p. 45-92 e cap. 

“Conhecimento e interesse”, p. 129-147.

HEGEL. Os Pensadores. Vol. I. São Paulo: Abril Cultural.

HORKHEIMER e ADORNO. Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1989.

MARCUSE, H. A Ideologia da sociedade industrial: o homem unidimensional. 6ª ed. 

Rio de Janeiro: Zahar, 1982.

HOSTINS, Regina C. L. Dilemas da produção científica na “sociedade do 

conhecimento”: o colapso da realidade no empírico e a interdição da ontologia. 

Perspectiva. Florianópolis, v. 21, n. 02, p. 351-369, jul./dez. 2003.

LESSA, Sérgio. Mundo dos homens: trabalho e ser social. São Paulo: Boitempo, 2002. 

Ver o cap. I (centralidade do trabalho: qual centralidade, qual trabalho? P. 27-47), cap. 

II (a ontologia de Lukács, p. 49-67) e cap. VIII (Lukács versus Habermas, p. 205-249).

MARX, Karl. Conseqüências sociais do avanço tecnológico. São Paulo: Edições 

Populares, 1980.

___. Os Pensadores, Vol I e ll. São Paulo: Nova Cultural, 1987.

MORAES, Maria Célia Marcondes de. A revolução científica moderna. In: HÜHNE, 

Leda Miranda (Org.). Fazer filosofia. Rio de Janeiro: Uapê, 1994, p. 76-96.

INGRAM, David. Habermas e a dialética da razão. 2. ed. Brasília: UnB, 1987. Ver os 

caps 4 – A teoria da racionalização de Weber (p. 67-850, 5 – De Lukács a Adorno: 

racionalização como reificação (p. 87-103), 6 – Discurso sobre a modernidade: um 

interlúdio filosófico (p. 105- 137) e 10 – De Parsons a Weber e Marx (p. 193-219).
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OLIVA, Alberto. Ciencia e sociedade: do consenso à revolução. Porto Alegre: 

EDIPUCRS, 1999. Ver “A cassação epistemológica da psicanálise e do marxismo, p. 

190-205.

PRIGOGINE, I. (e debatedores). O fim da ciência? In: SCHNITMAN, D. F. (Org.).  

Novos paradigmas, cultura e subjetividade. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996, p. 25-

44.

ROMERO, Daniel. Marx e a técnica: um estudo dos manuscritos de 1861-1863. São 

Paulo: Expressão Popular, 2005.

SANTOS, Boaventura de Souza. Introdução à ciência pós-moderna. Rio de Janeiro: 

Graal, 1989. Ver cap. 1 – Da dogmatização à desdomatização da ciência moderna, p. 

17-30.

VIEIRA PINTO, Álvaro. O conceito de tecnologia. Vol. I. Rio de Janeiro: Editora 

Contraponto, 2005.

WOOD, Ellen Meiksins e FOSTER, John Bellamy (Orgs). Em Defesa da História, Rio 

de Janeiro, Jorge Zahar, 1999. Ver especialmente Contra a destruição/desconstrução 

da ciência: histórias cautelares do terceiro mundo (por Meera Nanda).

Disciplina: Ciclo de Palestras

Ementa

Gestão do Conhecimento – EPCT Bibliografia

Disciplina: Seminários de Integração: Metodologia da Pesquisa Científica 
Aplicada à Educação.

Ementa

Concepções de pesquisa em educação. Análise da importância da pesquisa no 

processo de intervenção social: o princípio científico e aplicativo do conhecimento 

científico. Fichamento. O projeto de pesquisa: a construção do objeto de pesquisa, 

problema, referencial teórico. Diferentes abordagens: quantitativa, qualitativa.  

Questões teóricas e metodológicas da pesquisa em educação. Metodologia de 
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pesquisa em uso no campo educacional. Sistematização e acesso às metodologias de 

realização de pesquisa (bibliográfica, de intervenção, pesquisa-ação). Normas e 

diretrizes para a redação de trabalhos acadêmicos, científicos e de conclusão de 

curso, com tema relacionado com o curso.

Bibliografia

CHIZZOTTI, A.. A pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais: evolução e 

desafios. Revista Portuguesa de Educação. Portugal, 16, n. 002, p.221-36, 2003.

FURASTÉ, P. A. Normas Técnicas para o trabalho científico: explicitação das normas 

da ABNT. 15. ed. Porto Alegre: s.n., 2010. Disponível em:

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ciência. Acesso em: 21 de set. 2010.

JAPIASSU, H. F. EPISTEMOLOGIA O mito da neutralidade científica. Rio, Imago, 

1975 (Série Logoteca), 188 p. Disponível em:   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Categoria:Epistemologia. Acesso em: 20 de set. 2010

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de Pesquisa: planejamento e 

execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e 

interpretação de dados. 7. ed. 3. reimpr., São Paulo: Atlas, 2010.

MARTINS, R. de A. O que é a ciência, do ponto de vista da epistemologia? Caderno 

de Metodologia e Técnica de Pesquisa, n. 9, p. 5-20, 1999.

RAMPAZZO, L. Metodologia Científica: para alunos de graduação e pós-graduação. 5. 

ed. São Paulo: editora Loyola, 146p.,  2010.

EIXO II: Gestão da Educação Profissional, Científica e Tecnológica

Disciplina: Relações entre Educação Profissional e Políticas Públicas de C&T 

Ementa

Contextualizar o tema da política científica e tecnológica brasileira; Discutir o papel do 

estado, das instituições de ensino e pesquisa; das empresas e da sociedade na 

formulação implantação e avaliação das PCT; Estudo de caso da pesquisa e da 
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inovação realizadas nos Institutos Federais e seu lugar no Sistema Nacional de 

Ciência, Tecnologia e Inovação.

Bibliografia

BRASIL, M. S. Um novo modelo em Educação Profissional e tecnológica -

Concepções e Diretrizes. SETEC. Brasília, p. 43, 2010.

BRASIL, MCT. O Plano de Ação 2007/2010: Ciência, Tecnologia e Inovação para o 

Desenvolvimento Nacional. Brasília, 2007.

BRASIL. Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. Brasília-DF: Presidência da 

República, 2008. 

CONCEFET, F. O lugar da pesquisa, pós-graduação e inovação nos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Brasília: MEC, 2008.

DAGNINO, R. Ciência e tecnologia no Brasil: O processo decisório e a comunidade de 

pesquisa. 1ªed. São Paulo: Editora da Unicamp, 215 p, 2007.

DI GIOVANNI, G. As Estruturas Elementares das políticas Públicas. Campinas-

Unicamp, 2009, 82p.

LIMA, Paulo Gomes. Política científica e tecnológica:países desenvolvidos,América 

Latina e Brasil. Dourados, MS: Editora da UFGD, 2009,170 p. 

STOKES, D. E. O quadrante de pasteur: a Ciência básica e a inovação tecnológica. 

São Paulo: Unicamp, 2005.

Disciplina: Gestão Estratégica das Instituições de EPCT 

Ementa

Os conceitos de organização, gestão, participação e cultura organizacional; O 

sistema de organização gestão escolar; Instrumentos de gestão: formulação, 

implementação e avaliação; O processo de gestão e o desenvolvimento na escola;



55

O papel do gestor no desenvolvimento da equipe; Democratização da gestão 

escolar; Descentralização e planejamento participativo.

Bibliografia

DOURADO, L.F. A escolha de dirigentes escolares: políticas e gestão da educação no 

Brasil. In: FERREIRA, N.S.C. (Org.). Gestão democrática da educação: atuais 

tendências, novos desafios. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2006c. p. 77-95.

DOURADO, L.F.; COSTA, M. A escolha de dirigentes escolares no Brasil. Brasília: 

anpae, 1998.

DOURADO, L.F.; OLIVEIRA, J.F.; SANTOS, C.A. A qualidade da educação: conceitos 

e definições. Brasília, DF: INEP, 2007.

FERREIRA, N.S.C. A gestão da educação na sociedade mundializada. Rio de Janeiro: 

DP&A, 2003. 237p.

FERREIRA, N.S.C. (Org.). Gestão democrática da educação: atuais tendências, novos 

desafios. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2006a. 119p.

FERREIRA, N.S.C. (Org.). Políticas públicas e gestão da educação: polêmicas, 

fundamentos e análises. Brasília, DF: Liber Livro, 2006b.

FERREIRA, N.S.C.; AGUIAR, M.A.S. (Org.). Gestão da educação: impasses, 

perspectivas e compromissos. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2006. 320p.

FRIGOTTO, G. Educação e crise do capitalismo real. São Paulo: Cortez, 1995.         

LUCE, M.B.; MEDEIROS, I.L.P. Gestão escolar democrática: concepções e vivências. 

Porto Alegre: UFRGS, 2006.

LUCK, H...et AL. A escola participativa: O trabalho do gestor escolar.Vozes, 2005, 

Petrópolis, RJ.

OLIVEIRA, D.A. Gestão democrática da educação: desafios contemporâneos. 2. ed. 

Petrópolis: Vozes, 1997.         

OLIVEIRA, D.A. Educação básica: gestão do trabalho e da pobreza. Petropólis: 

Vozes, 2000.         

OLIVEIRA, D.A. A gestão democrática da educação no contexto da reforma do 

Estado. In: FERREIRA, N.S.C.; AGUIAR, M.A.S. (Org.).Gestão da educação: 

impasses, perspectivas e compromissos. São Paulo: Cortez, 2000a.
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Disciplina: Ciclo de Palestras

Ementa

Oficinas em Tecnologias da informação e comunicação - TICs.

Disciplina: Seminários de Integração: Metodologia da Pesquisa Científica 

Aplicada à Educação

Ementa

Questões teóricas e metodológicas da pesquisa em educação. Metodologia de 

pesquisa em uso no campo educacional. Sistematização e acesso às metodologias de 

realização de pesquisa (bibliográfica, de intervenção, pesquisa-ação). Normas e 

diretrizes para a redação de trabalhos acadêmicos, científicos e de conclusão de 

curso, com tema relacionado com o curso.

Bibliografia

CHIZZOTTI, A.. A pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais: evolução e 

desafios. Revista Portuguesa de Educação. Portugal, 16, n. 002, p.221-36, 2003.

FURASTÉ, P. A. Normas Técnicas para o trabalho científico: explicitação das normas 

da ABNT. 15. ed. Porto Alegre: s.n., 2010. Disponível em:

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Ciência>. Acesso em: 21 de set. 2010.

JAPIASSU, H. F. EPISTEMOLOGIA O mito da neutralidade científica. Rio, Imago, 

1975 (Série Logoteca), 188 p. Disponível em:   

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Categoria:Epistemologia>. Acesso em: 20 de set. 2010

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de Pesquisa: planejamento e 

execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e 

interpretação de dados. 7. ed. 3. reimpr., São Paulo: Atlas, 2010.

MARTINS, R. de A. O que é a ciência, do ponto de vista da epistemologia? Caderno 

de Metodologia e Técnica de Pesquisa, n. 9, p. 5-20, 1999.
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RAMPAZZO, L. Metodologia Científica: para alunos de graduação e pós-graduação. 5. 

ed. São Paulo: editora Loyola, 146p.,  2010.

EIXO III: Praxis da Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

Disciplina: Estudos Sociais da Ciência, Tecnologia e Inovação

Ementa

Os estudos sociais da Ciência, da Tecnologia e da Inovação realizam uma análise 
crítica e interdisciplinar sobre as relações históricas, sociológicas e filosóficas da CT+I 
com a sociedade. Esses estudos objetivam apresentar a ciência como uma instituição 
social sujeita a condicionantes econômicos, políticos e sociais. O Foco deste curso 
será dado ao desenvolvimento e funcionamento da CT+I, a partir do século XX. Serão 
discutidas também as contribuições dos Estudos Sociais da CT+I, no campo da 
Educação Tecnológica e do Ensino de Ciências, tanto como agente indutor para a 
escolha de carreiras científicas dos estudantes, e, principalmente, na promoção da 
participação cidadã, nos processos que envolvem a CT+I.

Bibliografia

BAZZO, W. A. e outros. Introdução aos Estudos CTS: Ciência, Tecnologia e 
Sociedade. Madri: OEI, 2003.

BEM_DAVID, J. O papel do cientista na sociedade. São Paulo: EDUSP, 1974

CHALMERS, A. F. 1995. O Que é Ciência Afinal?  São Paulo: Brasiliense, 1995.

KUHN, T. S. A Estrutura das Revoluções Científicas. São Paulo: Perspectiva. 1979. 

MERTON, Robert  K. La sociología de la ciencia. Madri: Alianza Editorial, 2 vols. 1977, 
capítulos.  

Disciplina: Aprendizagem e Avaliação da Educação Profissional

Ementa
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Concepções de aprendizagem e análise das principais vertentes que explicam e 
fundamentam os processos de ensino. Aprendizagem, ensino e concepção de sujeito 
aprendiz. Relação entre aprendizagem e avaliação. Avaliação da escola e da 
aprendizagem: níveis de abrangência da ação de avaliar; práticas em avaliação da 
aprendizagem; a concepção de avaliação formativa: diagnóstica, processual e 
cumulativa; educação profissional e suas práticas avaliativas.

Bibliografia

BOCK, Ana Mercês Bahia. Psicologias: uma introdução ao estudo da Psicologia. São 

Paulo: Editora Saraiva, 2002.

COLL, César. Psicologia da aprendizagem no Ensino Médio. Porto Alegre: Artmed, 2003.

LUCKESI, C. C. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo: Cortez, 1996.

PERRENOUD,PH.. Avaliação. Da excelência à regulação das aprendizagens. Porto 

Alegre, Artes Médicas,1999.

LEONTIEV, A., VYGOTSKY, L.S., LURIA, A. R., et alii. Psicologia e pedagogia: bases 

psicológicas da aprendizagem e do desenvolvimento. São Paulo, Editora Moraes, 

1991.

SACRISTÁN, J. G., GOMES, A .S.P. Compreender e Transformar o Ensino. 4ª edição, 
Porto Alegre: ArtMed, 2000.

VASCONCELLOS, Celso. S. Concepção dialético-libertadora da avaliação 
educacional. Rio de Janeiro: AEC, 1994.

SANTOS, JURANDIR. Avaliação na educação Profissional: a experiência do 

SENAC/SP. PUC/campinas, (Dissertação de Mestrado em Educação), 2006.

Disciplina: Epistemologia do Currículo e da Didática da EPCT

Ementa

Concepções históricas e marcos legais para a educação profissional. Paradigmas 

epistemológicos da ciência e da tecnologia. Concepções de currículo. Modelos 

disciplinares, modulares e integradores de currículos. Construção curricular em 

sintonia com a realidade sócio-político-cultural. Problemas epistemológicos na 

concepção dos currículos da EPCT. Planejamento, currículo e avaliação escolar e 

relações de poder. Parâmetros e Diretrizes Curriculares Nacionais – PCNs e DCNs. O 

processo didático - relação objetivo-conteúdo-método-avaliação – e análise crítica dos 

recursos necessários à sua realização na EPCT. Competências e habilidades do 

professor da EPCT. A didática no seio das teorias pedagógicas e diversas tendências 

que influenciaram a prática pedagógica. Novos paradigmas e competências didáticas 
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exigidas para o trabalho docente: saberes, competências e atitudes docentes frente à 

organização, implementação e acompanhamento do processo ensino e aprendizagem.

Bibliografia

APPLE, M. W. Ideologia e currículo. São Paulo: Brasiliense, 1982. 

BACKES, José Licínio & PAVAN, Ruth. As epistemologias dos estudos curriculares:

uma análise a partir dos conceitos de diferença e identidade. Disponível em: 

<http://www.anped.org.br/33encontro/app/webroot/files/file/TrabalhosP10020em20P10

0DF/GT12-6007--Int.pdf>. Acesso em 15.03.2011

BARATO, Jarbas N. Em Busca de uma Didática para o Saber Técnico. Boletim 

Técnico do SENAC. V. 25, N. 2, Maio/Agosto, 1999. Disponível em: 

<http://www.senac.br/BTS/252/boltec252d.htm>. Acesso em: 15/03/2011.

BERGER FILHO, Ruy L. Educação profissional no Brasil: novos rumos. Revista 

IBERO AMERICANA de Educação. N. 20, Maio - Agosto, p. 87-105, 1999. Disponível 

em: <http://www.rieoei.org/rie20a03.PDF>. Acesso em 15.03.2011

BICUDO, Maria A V. e Celestino A. SILVA Jr. (orgs) Formação do Educador: avaliação 

institucional, ensino e apendizagem. São Paulo: Editora UNESP, 1999.

BRASIL, MEC. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Resoluções 

CNE/CEB: nº 1, de 05.07.2000; nº 2, de 19.04.1998; nº 3, de 26.06.98; nº 1, de 

05.07.2000; nº 2, de 19.04.1999; nº 3/99 de 03.04 de 2002.

CANDAU, V. M. Rumo a uma nova didática. Petrópolis: Vozes, 1998.

CORRAZA, S. O que quer um currículo? Pesquisas pós-críticas em educação. 

Petrópolis: Vozes, 2001.

DELUIZ, Neise. O Modelo das Competências Profissionais no Mundo do Trabalho e na 

Educação: Implicações para o Currículo. Boletim Técnico do SENAC. Volume 27 -

Número 3 - Setembro / Dezembro 2001. Disponível em:

<http://www.senac.br/BTS/273/boltec273b.htm>. Acesso em 15/03/2011.

DEPRESBITERIS, Léa. Concepções atuais da educação profissional. 2.ed. Brasília: 

SENAI/DN, 1999.

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia – saberes necessários à prática educativa. ed. 

24., São Paulo: Paz e Terra, 165 p., 2002. 



60

GIROUX, H. Os professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica da 

aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. 

KUENZER, Acacia Z. Educação Profissional: Categorias para uma Nova Pedagogia do 

Trabalho. Boletim Técnico do SENAC. V. 25, N. 2, Maio/Agosto, 1999. Disponível em: 

<http://www.senac.br/BTS/252/boltec252b.htm>. Acesso em: 15/03/2011.

______. Competência como Práxis: os Dilemas da Relação entre Teoria e Prática na 

Educação dos Trabalhadores. Boletim Técnico do SENAC. V. 30, nº. 3, Setembro / 

Dezembro, 2004. Disponível em: <http://www.senac.br/BTS/303/boltec303g.htm>. 

Acesso em 15/03/2011.

RAMOS, Marise N. A educação profissional pela pedagogia das competências e a 

superfície dos documentos oficiais. Educação e Sociedade. Campinas, vol. 23, n. 80, 

setembro/2002, p. 401-422.

VASCONCELLOS, C. dos S. Planejamento: Projeto de Ensino-Aprendizagem e 

Projeto Político-Pedagógico. 14. ed., São Paulo: Libertad, 2000.

Disciplina: Tecnologias da Informação e Comunicação aplicados à EPCT

Ementa

Apresentação, motivação e conceituação. Políticas, programas e ações no contexto 

brasileiro, voltados para a ciência, tecnologia, inovação e informação. A gestão da 

informação nas instituições/organizações voltadas ao desenvolvimento da Ciência e 

da Tecnologia no Brasil. Abordagens, processos e ferramentas para a gestão da 

informação em ciência e tecnologia.

Bibliografia

ALAVA, Séraphin (org). Ciberespaço e formações abertas: rumo a novas práticas 
educacionais? Porto Alegre: Artmed. 2002.

EICHLER, Marcelo e DEL PINO, José Cláudio. Ambientes virtuais de 
aprendizagem:desenvolvimento e avaliação de projeto em educação ambiental. Porto 
Alegre: Ed UFGRS, 2006.

FELDMAN-BIANCO, Bela LEITE, Miriam L. Moreira. Desafios da Imagem: Fotografia, 
iconografia e vídeo nas Ciências Sociais. Campinas: Papirus, 1998.

HEIDE, Ann e STILBORNE, Linda. Guia do professor para internet. Porto Alegre: 
Artmed, 2000



61

LEMOS, Andre. Cibercultura, Tecnologia e vida social na cultura contemporânea. 
Porto Alegre: Sulina, 2002

LEVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed 34. 1999.

WOHLGEMUTH, Julio. Vídeo Educativo - Uma Pedagogia Audiovisual. Brasília;

SENAC-Disatrito Federal. 2003.

Disciplina: Ciclo de Palestras

Ementa

Praxis da EPT

Disciplina: Projeto de Intervenção: Defesa da Elaboração ou Avaliação de 

Planos, Programas e Projetos  

Ementa

A ser definido por cada Orientador do Curso


