
Tabela núcleo comum e de modalidade e PEAR – núcleo livre – 2020/2 

 

Núcleo comum 

 

Disciplinas  Ementa  Carga-

horaria  

Professor(a)  Número 

de turmas  

Linguagem, Tecnologias e Produção 

Textual 

Linguagem, processos comunicativos, formas e tecnologias. 

As práticas de leitura e interpretação de textos. Tipos e gêneros 

textuais. Produção de textos: planejamento, estrutura 

(microestrutura – coesão e macroestrutura – coerência) e 

construção (clareza, concisão, progressão). Os aspectos 

gramaticais da produção de textos. 

60 horas  Valéria Soares de Lima 6 

Diversidade, Cidadania e Direitos Diversidade: cultura, gênero, etnia, raça e desigualdades 

sociais. Noções sobre formação da cultura brasileira. Relações 

étnico-raciais. Respeito e valorização das diferenças culturais, 

sociais e individuais. Cidadania: concepções, garantias e 

práticas. Estado Democrático de Direito, democracia, 

movimentos sociais e cidadania. Constitucionalismo e 

Direitos: concepções, violações, promoção, defesa e garantias. 

Evolução do conceito: dos direitos de liberdade ao direito 

planetário e à sustentabilidade socioambiental. 

60 horas  Ulisses Terto Neto 

 

 

6 

 

Núcleo de modalidade 

 

Sociologia da Educação Sociologia da Educação Percursos teóricos da sociologia da 

educação. Educação como processo social. Cultura e 

educação. O papel da educação na reprodução/transformação 

da sociedade. Estudos sociológicos da escola no Brasil. 

 

60 horas  Fernando Lionel Quiroga 4 

Psicologia da Educação Evolução histórica da Psicologia como ciência e profissão. 

Conceito de Personalidade: constituição e estruturas. Teorias 

psicológicas que dão suporte à compreensão dos processos de 

desenvolvimento e aprendizagem 

60 horas  Robson Luiz de Araújo  4 



Políticas Educacionais  Concepções e processos de construção das políticas 

educacionais. A relação Estado e sociedade na construção das 

políticas educacionais. Legislação da educação brasileira (CF 

1988, LDBN, e LDBE). Políticas de avaliação da educação 

brasileira. Gestão e financiamento da educação. 

60 horas  Marajá João Alves de 

Mendonça Filho 

4 

Metodologia Científica – Licenciaturas  Formas de conhecimento: filosófico, científico, popular, 

mitológico. Epistemologia da Ciência. Métodos e tipos de 

pesquisa. Produção e normatização de trabalhos acadêmicos. 

60 horas  Mateus Vieira Orio 3 

Metodologia Científica – Tecnólogos  Formas de conhecimento: filosófico, científico, popular, 

mitológico. Epistemologia da Ciência. Métodos e tipos de 

pesquisa. Produção e normatização de trabalhos acadêmicos. 

60 horas  Mateus Vieira Orio 2 

Metodologia Científica – Bacharelados  Formas de conhecimento: filosófico, científico, popular, 

mitológico. Epistemologia da Ciência. Métodos e tipos de 

pesquisa. Produção e normatização de trabalhos acadêmicos. 

60 horas  Mateus Vieira Orio 3 

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS História da Educação Especial, Paradigma Inclusivo, 

Legislação. Filosofias educacionais de atendimento aos 

Surdos. Cultura Surda. Aquisição da LIBRAS: Conversação e 

interpretação. 

60 horas  Elisangela Celita Gualberto 

 

Maísa Conceição Silva 

 

8 

História da Educação Brasileira História da Educação e seus fundamentos epistemológicos. 

Educação e sociedade: percursos históricos. Sociedade, cultura 

e construção da história da educação no Brasil. O público e o 

privado na história da educação brasileira. História da 

educação e formação docente. História da educação em Goiás. 

60 horas  Rosivaldo Pereira de Almeida 4 

 

Disciplinas do PEAR – consideradas núcleo livre 

 

Contabilidade e Análise de Custos I Introdução ã contabilidade de custos. Conceitos, terminologia 

e classificação de custos e despesas. Sistema de acumulação 

de custos. Custeio por absorção. Contabilização e avaliação de 

estoques. Implantação do sistema de custos. 

 

60 horas Mirela Cavalcante Colares 

CANCELADA  

2 

Noções de Inteligência Artificial 

 

Resolução de problemas. Representação do conhecimento. 

Sistema especialista. Aprendizagem de máquina. 

60 horas  Guiliano Rangel Alves 

 

2 



Representação da incerteza. Redes neurais artificiais. 

Computação evolucionária. Mineração de dados. 

Educação e Saúde Educação e Saúde como campo interdisciplinar. Diálogos 

interdisciplinares entre educação e saúde: dos antecedentes 

históricos aos temas contemporâneos. Problemas de 

aprendizagem e suas interfaces com a saúde. Medicalização 

dos problema de aprendizagem. Fracasso escolar como 

problema de saúde mental. TDHA e a Cultura. Mal-estar e 

Burnout e adoecimento docente. Escolarização de crianças 

gravemente enfermas. Saúde e inclusão escolar. 

60 horas  Fernando Lionel Quiroga 

 

2 

Cálculo I Funções. Limites e Continuidade. Derivadas. Aplicações da 

derivada. Integral indefinida. Integral definida. Teorema 

Fundamental do Cálculo. 

90 horas  João Alves Bento 

 

1 

Estatística Básica Estatística descritiva. Tópicos gerais de probabilidade. 

Variáveis aleatórias e distribuições de probabilidade. 

Distribuições de variáveis aleatórias discretas e contínuas. 

Intervalo de confiança. Testes de hipóteses. Noções de 

técnicas de amostragem. Regressão e Correlação. Uso de 

software para análise de dados. 

 

60 horas  João Alves Bento 

 

1 

Matemática Financeira e Análise de 

Investimento 

Capitalização simples e composta. Descontos simples e 

compostos. Equivalência de fluxos de caixa em regimes de 

capitalização simples e composta. Anuidades ou rendas. 

Sistemas de amortização. Inflação e correção monetária. 

Fluxos de caixa e análise de investimentos. Critérios 

econômicos de avaliação de projetos: taxa interna de retorno, 

valor presente líquido e índice de lucratividade.  

60 horas  João Alves Bento 

 

Pollyana Kellen Costa 

 

 

2 

Microbiologia 

 

Bactérias e fungos: estrutura celular, genética e controle de 

microbiológico, microrganismos do solo, ar e água, microbiota 

normal e principais infecções humanas, métodos de 

identificação. Vírus: classificação, principais viroses 

associadas ao homem, métodos de identificação. 

60 horas  Eude de Sousa Campos 

 

2 



Conteúdos e Processos do Ensino de 

Ciências 

 

Concepção de ciência e ambiente. Contextualização do ensino 

de ciências naturais na Educação Infantil e nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. Objetivos e função social do ensino de 

ciências. Estudo de conteúdos e procedimentos metodológicos 

para o ensino de ciências na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental. Elaboração de propostas 

metodológicas e recursos didáticos para a ciência na Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A 

avaliação da aprendizagem em ciências. 

60 horas Eude de Sousa Campos 

 

1 

Cartografia Histórica Introdução sobre a história da cartografia, Linguagem 

cartográfica, Elementos que compõem um mapa, Leitura de 

mapas, Geotecnologia na elaboração de produtos 

cartográficos, Uso de produtos cartográficos como 

metodologia de ensino. 

60 horas  Adriana Aparecida Silva 

 

1 

Educação Escolar de Jovens e Adultos Função Social da Educação de Jovens e Adultos. Fundamentos 

históricos da Educação de Jovens e Adultos. Concepções dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação de Jovens e 

Adultos. Programas e tendências para escolarização básica de 

jovens e adultos 

 

60 horas  Valéria Soares de Lima 

 

2 

Empreendedorismo Inovação. Empreendedorismo: conceitos, características e 

tipos. Plano de Negócio. 

 

60 horas  Suelma Rodrigues Duarte 

 

4 

Base Nacional Comum Curricular: 

Contexto e Intencionalidades 

Concepções e histórico da Base Nacional Comum Curricular 

da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Caracterização 

e Fundamentos das BNCC. A relação entre as BNCC e o 

contexto pedagógico. Limites e Perspectivas da implantação 

das BNCC. 

60 horas  Frederico Dourado R. Morais 

 

2 

Didática  Pressupostos   teóricos   da   Didática.  Teorias, tendências   

pedagógicas   e   sua   relação   com   a Didática.   Didática   e   

currículo.   Processo   ensino-aprendizagem (planejamento, 

objetivos, conteúdos, metodologias, técnicas e avaliação). 

60 horas  Mara Rúbia Magalhães 

 

2 



Relação professor-aluno-conhecimento e os espaços de 

formação. 

Educação a Distância  A modalidade de Educação a Distância: histórico, 

características, definições, regulamentações. A Educação a 

Distância no Brasil. A Mediação pedagógica na modalidade 

Educação a Distância. Organização de situações de 

aprendizagem. Ambientes Virtuais de ensino-aprendizagem. 

60 horas  Mara Magalhães 

 

1 

Políticas Públicas Estado de bem-estar social. Elaboração, influências, 

tendências e avaliações de políticas públicas. Incentivos. 

Atores políticos. 

 

60 horas  Edmar Aparecido de Barra e 

Lopes 

 

1 

Historiografia Brasileira Estudo e reflexão sobre as matrizes da historiografia brasileira 

relacionando-a com as principais correntes históricas; 

percepção dos momentos de rupturas da historiografia nos 

diferentes contextos históricos; a historiografia brasileira 

contemporânea e as novas tendências. Análise crítica da 

historiografia reproduzida nos livros didáticos de História do 

ensino básico. Atividades de Prática como Componente 

Curricular.  

 

60 horas  Edmar Aparecido de Barra e 

Lopes 

 

 

1 

Citologia Origem e evolução das células. Estudo dos constituintes 

celulares, considerando as estruturas morfológicas, 

composição química, funções fisiológicas, evolução, ciclo 

celular e relações: membrana plasmática/citoplasma; 

núcleo/citoplasma; célula/célula. 

 

60 horas  Gislene Lisboa de Oliveira 

 

2 

Educação Inclusiva  Panorama do atendimento ao aluno com necessidades 

educativas especiais. Trajetória da Educação Especial à 

Educação Inclusiva: modelos de atendimento, paradigmas: 

educação especializada / integração / inclusão. Valorizar as 

diversidades culturais e linguísticas na promoção da Educação 

Inclusiva. Políticas públicas para Educação Inclusiva - 

60 horas  Gislene Lisboa de Oliveira 

 

1 



Legislação Brasileira: o contexto atual. Acessibilidade à escola 

e ao currículo. Adaptações curriculares. Tecnologia Assistiva. 

História Regional  Estudo crítico sobre o conceito de região considerando o 

debate atual em torno do tema. Análise crítica da historiografia 

regional. Aspectos econômicos, políticos e socioculturais de 

Goiás nos diversos momentos históricos. Atividades de Prática 

como Componente Curricular. 

 

60 horas  Patrícia Simone de Araújo  

 

2 

História do Brasil III Análise da produção historiográfica sobre a sociedade 

brasileira no período da imperial. Estudo crítico dos aspectos 

econômicos, políticos e socioculturais do Brasil no século 

XIX, observando as rupturas e continuidades no processo 

histórico. Reflexão sobre a mediação didática dos conteúdos 

da disciplina para o ensino fundamental e médio. Trabalho de 

campo visando articular a teoria com a prática.  

 

60 horas  Patrícia Simone de Araújo  

 

1 

Direito Empresarial Envolve conceitos sobre Direito Empresarial e sua evolução. 

Pessoas Físicas e jurídicas. Atos e fatos jurídicos. Empresário. 

Empresa. Estabelecimento Empresarial. Obrigações 

profissionais do Empresário. Sociedades Empresariais, sua 

constituição, modificação, extinção e liquidação. Contratos em 

geral. Títulos de crédito. Noções de falência e Recuperação 

Judicial. 

60 horas  Ulisses Terto Neto 

 

 

1 

Filosofia e Ética Conceito de filosofia: filosofia como doutrina e como ato de 

pensar. Filosofia e outras formas de conhecimento humano. 

Características gerais dos grandes períodos da história da 

filosofia. Conceito de ética. Ética como problema teórico e 

como problema prático. Ética e responsabilidade. Teorias 

morais. Ética e “ética profissional”. Ética e política.  

60 horas  Valto Elias de Lima 

 

2 



Genética Clássica Bases citológicas e cromossômicas da hereditariedade. 

Padrões de herança. Natureza do material genético e alterações 

cromossômicas. Noções de Genética quantitativa. 

60 horas Saulo José Linhares de Siqueira  

 

1 

História Antiga I O conceito de Antiguidade Oriental e aspectos de sua 

mobilização no mundo contemporâneo. Exposição da 

historiografia relativa, sobretudo, às sociedades 

mesopotâmicas, o Egito Antigo e a sociedade hebraica, 

incluindo a produção brasileira sobre o período. Povoamento 

do Crescente Fértil. Política e códigos jurídicos. Cultura, mito 

e religião nas Sociedades Sacrais do Oriente. Trocas culturais, 

tratados políticos e confrontos bélicos entre civilizações 

orientais e clássicas da Antiguidade. Atividade de prática 

como componente curricular. 

60 

horas 

Sandro Dutra e Silva 

 

1 

Introdução à Economia Introdução geral à economia. Estudo dos problemas 

econômicos. Estudo do sistema econômico. Conceitos e 

cálculos dos principais agregados. Equilíbrio e flutuações da 

produção, da renda e do emprego. Desenvolvimento 

econômico internacional. Conceitos elementares de economia: 

objetivos da ciência econômica, problemas econômicos 

básicos. Organização econômica. 

60 horas  Márcio Dourado Rocha 

 

1 

 


