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PLANO DE ENSINO  

 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 
 

UNIDADE CURRICULAR:  UC 8583  – PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E PESQUISA I 

Linha: Trabalhadores não-docentes no campo da Educação: carreira e condições de trabalho. 

Carga Horária Total da UC: 60 horas 

• Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 0 horas 
• Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 60 horas 

Professor(a) Responsável:  LUIZ CARLOS NOVAES Contato: luiz.novaes@unifesp.br  

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1º 

Departamentos/Disciplinas participantes: EDUCAÇÃO 

OBJETIVOS 

GERAIS: 

• Analisar documentos de âmbito federal e estadual (São Paulo) acerca da ideia de “profissionais da 
educação” aplicada aos trabalhadores não-docentes em Educação.  

• Identificar as diferentes categorias que integram o quadro de apoio escolar (QAE) nas escolas 
estaduais paulistas. 

ESPECÍFICOS: 

• Conhecer o plano de carreira dos trabalhadores não docentes em atuação nas escolas da rede 
estadual paulista. 

• Verificar, na produção acadêmica brasileira, a utilização da expressão profissionais da educação 
quando aplicada a trabalhadores não-docentes.  

 

EMENTA 

A escola é um dos locais para a realização do trabalho educativo e diferentes agentes estão envolvidos com 
este tipo de trabalho, no entanto, tradicionalmente, a atenção está voltada àqueles que atuam como 
docentes e/ou como gestores escolares. Com essa PPP pretende-se discutir a natureza do trabalho realizado 
por outros agentes, não-docentes, bem como problematizar se tal trabalho confere a tais agentes o estatuto 
de “educadores” ou, pelo contrário, se tal reconhecimento está restrito aos que integram o quadro do 
magistério. Essa PPP integra uma pesquisa de maior escopo, com outros subgrupos, e terá a natureza de 
trabalho colaborativo. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Trabalho educativo 
• Construção do conceito de “profissionais da educação” 
• Discursos sobre a ação: funcionários e educadores 
• Trabalho real, prescrito e idealizado  
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METODOLOGIA DE ENSINO  

• Atividades Síncronas: Não haverá atividades síncronas. O curso será desenvolvido por meio de 
atividades assíncronas, dado o número reduzido de aluno, a comunicação entre docente e discente 
se dará por correio eletrônico, com envio de relatórios e devolutivas de correção. 

 
• Atividades Assíncronas: Leitura de textos, mediante roteiro de leituras pré-estabelecido. Discussão e 

devolutiva por parte do professor acerca das questões centrais dos textos. Levantamento de dados 
em bases virtuais, mediante orientações enviadas pelo docente. As atividades serão orientadas e 
realizadas por email.  

 

AVALIAÇÃO:  

A avaliação ocorrerá mediante entrega de um relatório de leitura, ao final do curso, com sínteses das leituras 
realizadas, bem como o produto do levantamento da produção acadêmica acerca da temática estudada, e 
conforme objetivos definidos, nas bases virtuais indicadas. 

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 
 
Para atingir o resultado “cumprido” o aluno deverá entregar o relatórios de leitura e realizar o levantamento 
da produção acadêmica, conforme orientação do professor, nas bases virtuais, a saber: Banco Digital de Teses 
e Dissertações (IBICT) e Catálogo Capes. 
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DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Luiz Carlos Novaes Pedagogia Doutor Dedicação Exclusiva 60 horas 
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