ANEXO II DA RESOLUÇÃO No 108/2013-CONSEPE, de 02 de julho de 2013
DEPARTAMENTO DE PRÁTICAS EDUCACIONAIS E CURRÍCULO - DPEC
Endereço: Campus Universitário - Av. Senador Salgado Filho, 3000, Lagoa Nova
CEP: 59072-970
Fone: (84) 3342-2275
E-mail: dpec@ce.ufrn.br
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO DE PROFESSOR DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR CLASSE “A” NA ÁREA DE
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
PROGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
Organização do Trabalho pedagógico na educação básica e no ensino superior considerando: concepção,
organização e dinamização do trabalho pedagógico em espaços educacionais diversos; a conjuntura
socioeducativa e política atual e suas repercussões na organização do trabalho pedagógico; a prática docente
e o cotidiano escolar e não escolar como investigação, experimentação e invenção; novas diretrizes
curriculares para a educação brasileira; processos pedagógicos e as novas tecnologias da informação e da
comunicação; interdisciplinaridade e culturas como eixos da organização do trabalho pedagógico;
contribuições das áreas da didática e do currículo para a organização do trabalho pedagógico.
RELAÇÃO DE TEMAS PARA PROVA DIDÁTICA

1. Planejamento e Projeto Político-Pedagógico: planejar e avaliar os processos de ensinar e de
aprender na Educação Básica e no Ensino Superior.
2. Práticas pedagógicas no ensino superior: aproximações e especificidades das diferentes
áreas do conhecimento
3. Docência no Ensino Superior: concepções políticas e saberes profissionais
4. Organização do trabalho pedagógico e teorizações críticas e pós-críticas da educação.
5. Currículos nacionais e locais, e avaliações externas em suas relações com neoliberalismo e
globalização.
6. Implicações das noções de culturas, igualdade e diferença nos processos educacionais.
EXPECTATIVA DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL
Atuação profissional nas modalidades de ensino presencial e a distância, na Graduação e Pós-Graduação.
Ensino nos componentes curriculares de Didática (nas diferentes licenciaturas); Teorias e Práticas
Curriculares, Estágios Supervisionados para Formação de Professores, Metodologia do Ensino Superior no
Programa de Pós-Graduação em Educação/PPGEd, entre outros componentes da área do concurso.
Integração às áreas de pesquisa do Departamento de Práticas Educacionais e Currículo e do PPGEd,
colaborando com sua discussão e produção. Engajamento nas políticas institucionais: em ações e projetos
de ensino, de pesquisa e de extensão relacionados à área do concurso; em projetos direcionados à formação
de professores e nas esferas da gestão acadêmica. Qualificação permanente de sua formação e atuação.

