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Ficha 2 (variável) 

 

(A modalidade das disciplinas ofertadas com base na Res. 59/20 – CEPE, em respeito ao Parágrafo Único do Art. 1º desta 

resolução, deverá ser invariavelmente a modalidade de ensino remoto emergencial (ERE). Sendo assim, para essas 

disciplinas, fica dispensado o preenchimento do campo “Modalidade” desta Ficha 2 (Plano de Ensino), que não contempla 

essa modalidade de ensino.)  

 

 

 

Disciplina: Política e Planejamento da Educação Brasileira Código: EP073 

Natureza:  

( x ) Obrigatória  

(  ) Optativa 

(x ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     ( x ) Totalmente ERE   (  )   

CH Total: 60 

CH semanal: 02 

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:  

Política, Estado e Democracia: relações com a educação. Síntese histórica do processo escolar brasileiro. Legislação, 

reformas e políticas educacionais. Planejamento, gestão e financiamento da educação. 

Programa: 

1) Estado e Educação 

1.1. Apresentação sintética sobre a organização da educação brasileira 

1.2. O papel do Estado frente ao direito à educação 

1.3 Legislação Educacional: Constituição Federal; LDB 

2) Planejamento e Gestão da Educação: das reformas educacionais da década 1990 ao Plano Nacional de 

Educação 2014-2024 

3) Financiamento da Educação 

4) Políticas para os profissionais da educação 

5) Políticas de Avaliação: o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

6) Políticas curriculares: as Diretrizes Curriculares Nacionais e a Base Nacional Comum Curricular – BNCC; a 

reforma do Ensino Médio pela Lei 13.415/17 

 

Objetivos: 

 Possibilitar análise que articule criticamente as inter-relações existentes entre Estado, sociedade, escola e 

democracia; 

 Propiciar a aquisição de uma visão histórica a respeito da constituição dos sistemas de ensino no Brasil, tendo em 

vista os desafios postos para a democratização da escola (e da sociedade) em cada momento analisado; 

 Oportunizar o estudo e a problematização da legislação educacional recente, em suas implicações com a 

configuração atual do ensino e com os problemas vivenciados no cotidiano escolar; 

Analisar criticamente as políticas educacionais recentes destinadas à educação básica e profissional, as formas de 

planejamento, financiamento e gestão, tendo em vista os desafios postos para a democratização da educação. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

A disciplina terá como finalidade o desenvolvimento da análise crítica sobre a política e planejamento educacional 

brasileiro com ênfase para o período atual. Para isso, a metodologia contará com o estudo de textos seguido por 

discussão em plataforma digital e produção de relatórios de leitura que serão entregues à professora e comentados em 

aulas subsequentes. Os estudos buscarão realizar permanente relação entre texto e contexto, teoria e prática, limites e 

possibilidades do enfrentamento dos desafios da democratização do ensino de qualidade.  
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Avaliação:  

Critérios gerais de avaliação: conhecimento dos assuntos abordados; articulação/clareza na exposição de ideias; 

desenvolvimento do raciocínio crítico. 

Será feita por meio dos relatórios de leitura dos textos indicados.  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

CURY, Carlos Roberto Jamil. Estado e políticas de financiamento em educação. Educ. Soc., Campinas, vol. 28, n. 

100 - Especial, p. 831-855, out. 2007.  
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SILVA Monica Ribeiro; FERRETI, Celso João. Reforma do ensino médio no contexto da Medida Provisória n. 

746/2016: Estado, currículo e disputas por hegemonia. Educação & Sociedade. Campinas, v. 38, nº. 139, p.385-404, 

abr.-jun., 2017. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-

73302017000200385&script=sci_abstract&tlng=pt 
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http://www.scielo.br/pdf/ensaio/2019nahead/1809-4465-ensaio-S0104-40362019002701953.pdf 
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Obs: A bibliografia indicada está disponível em PDF 

 

 

 

Professor da Disciplina: Monica Ribeiro da Silva 
 

Assinatura:  

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Noela Invernizzi 
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PLANO DETALHADO DE ATIVIDADES 

 

Disciplina:        Política e Planejamento da     Educação Brasileira – EP 073                                                                                  

Obrigatória 

Professor(a) Monica Ribeiro da Silva 

Contato: monicars03@gmail.com 

Dia e Horário: Terças-feiras 18hs-22hs 

Horas em aulas síncronas: 20hs horas 

Horas em atividades assíncronas:    40 horas                                                Carga horária total: 60 horas 

Horas em consulta individual: 1 hora por semana, durante o período letivo da disciplina, a ser agendada 

previamente 

 

Ciclo do Período Especial:  

Segundo ciclo 

Início das aulas: 28 de julho 

 

Número de turmas: 1 

 

Número de vagas: 25 

Data Tema Atividades e procedimentos 

28/07 Estado e educação 

Direito à educação 

Breve histórico da organização do sistema 

escolar brasileiro 

Apresentação do programa e metodologia da 

disciplina. 

Aula síncrona em aplicativo virtual; exposição 

do assunto; abertura de tempo para dúvidas. 

04/09 A educação escolar na Constituição Federal e 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

A reforma educacional da década de 90 e os 

Planos Nacionais de Educação 

Aula síncrona em aplicativo virtual; exposição 

do assunto; discussão de texto com base em 

roteiro de estudos enviados previamente 

11/09 Financiamento da Educação Aula síncrona em aplicativo virtual; exposição 

do assunto; vídeo-aula; discussão de texto com 

base em roteiro de estudos enviados 

previamente 

18/09 Políticas para os profissionais da educação Aula síncrona em aplicativo virtual; exposição 

do assunto; Análise de dados sobre a formação e 

esforço docente no Brasil; discussão de texto 

com base em roteiro de estudos enviados 

previamente 

25/09 Políticas de avaliação em larga escala; 

políticas curriculares; a reforma do ensino 

médio 

Aula síncrona em aplicativo virtual; exposição 

do assunto; discussão de texto com base em 

roteiro de estudos enviados previamente 

28/07 a 

26/09 

Ampliação do direito à educação pela Emenda 

Constitucional 59/2009 

Organização e gestão da educação brasileira 

Financiamento da educação 

Políticas curriculares: a BNCC e a reforma do 

ensino médio 

Estudos individuais orientados 

Elaboração de relatórios de leitura com base em 

roteiro previamente enviado 

   

 

 


