
Curso de 
Especialização 
em Educação 
e Realidade 
Brasileira

Período de funcionamento: março 
de 2017 a abril de 2018
Aulas mensais, aos fim de semana (de 
sexta às 18:00h a domingo às 12:00h). 

Público alvo: Educadores populares, 
professores da Educação Básica, 
representantes de organizações sociais e 
sindicais, bem como outros interessados em 
participar do curso.

Número de vagas: 50 (cinquenta)

Critérios de seleção:
*Ser portador de diploma de curso de 
graduação reconhecido pelo MEC.

*Ter vínculo e/ou atuação profissional em 
entidades e organizações sociais.

Para inscriçção:

*Cópia Curriculum vitae

*memorial individual de sua trajetória 
acadêmica e profissional, e motivação para 
fazer o curso

* Carta de compromisso da organização social 
de origem

Informações:
geca.ced@contato.ufsc.br

Instituições e organizações 
parceiras:

Promoção: GECA/UFSC - Grupo de Estudo 
e Pesquisa em Educação, Escola do Campo e 
Agroecologia e

"Seria uma atitude ingênua esperar que as 
classes dominantes desenvolvessem uma 
forma de educação que permitisse às classes 
dominadas perceberem as injustiças sociais 
de forma crítica". Paulo Freire



•	 Regime	de	alternância:	Tempo	
Universidade	e	Tempo	Comunidade
•	 Aula	inaugural	+	10	módulos	
mensais	presenciais
•	 Para	cada	módulo	será	estudado	
um	livros	ou	textos	do/a	autor/a	de	
referência

Objetivo Geral: Qualificar, pela pós-graduação 
Lato Sensu, profissionais de diferentes áreas do co-
nhecimento para a compreensão sobre a formação 
cultural, histórica, étnica, social e econômica do Bra-
sil, contribuindo para suas intervenções profissionais 
em instituições formais e não-formais

Avaliação da aprendizagem: 
* Sinteses em cada módulo/tema

*Trabalho de Conclusão de Curso

•	 Tempo	Universidade:	18	horas	
por	módulo	(Horários:	sexta	das	18:00	
às	22:00h	/	sábado	das	08:00	às	18:00h	
/	das	19:30	às	21:30h	/	domingo	das	
08:00	às	12:00h)
•	 Tempo	Comunidade:	estudos	
prévios,	roteiros	de	estudo,	vivências,	
etc.

METODOLOGIA

Módulo  Data Tema 
Aula 
inaugural 

24/03/2017 Realidade Brasileira: lutas históricas da classe 
trabalhadora 

1 24/03/2017 a 26/03/2017 História das lutas Sociais no Brasil 
2 07/04/2017 a 09/04/2017 A Formação Cultural do Povo Brasileiro 

3 05/05/2015 a 07/05/2017 Formação Étnica do Povo Brasileiro 
4 09/06/2017 a 11/06/2017 Formação econômica e história da classe 

trabalhadora Brasileira 

5 19/06/2017 a 30/06/2017 Geopolítica e Guerra do Contestado 
6 18/08/2017 a 20/08/2017 Questão agrária no Brasil 
7 15/09/2017 a 17/09/2017 As classes sociais no Brasil 
8 20/10/2017 a 22/10/2017 A Questão Urbana no Brasil 
9 10/11/2017 a 12/11/2017 Educação Popular e Educação do Campo no 

Brasil 
10 
 

14/12/2017 a 17/12/2017 Metodologia da Pesquisa Social 

 Abril 2018 Defesa de TCC´s 
 


