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Matéria/Área de Conhecimento: Cultura e Educação

1. Educação, reprodução cultural e interculturalidade

2. Trabalho, cultura e educação

3. Educação, cultura e políticas públicas

4. Gênero, raça e educação

5. Identidade cultural e pós modernidade

6. Concepções de cultura e educação no contexto de interdisciplinaridade

7. Corpo, cultura e sociedade

8. O global, o local e a questão da educação

9. Culturas e políticas de identidade e alteridade: a construção do sujeito e a inclusão 

social

10. Sociedade, cultura e educação: temáticas e abordagens emergentes

Matéria/Área de Conhecimento: Desporto Individual

1. Ensino dos esportes individuais nas diferentes abordagens pedagógicas da Educação 

Física

2. O trato do conhecimento dos esportes individuais nos diferentes níveis de ensino da 

educação básica

3. O processo ensino-aprendizagem do atletismo no contexto escolar

4. O processo ensino-aprendizagem das atividades aquáticas no contexto escolar

5. O processo ensino-aprendizagem das lutas no contexto escolar

6. Atletismo, lutas e atividades aquáticas como manifestações da cultura corporal e sua 

adequação no contexto escolar

Matéria/Área de Conhecimento: Ensino de LIBRAS

1. Políticas públicas para educação de surdos no Brasil

2. Docência compartilhada de ensino da língua de sinais e Língua Portuguesa como 

segunda língua na Educação Básica
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3. Estratégias e recursos didáticos para ensino de LIBRAS e Língua Portuguesa como 

segunda língua

4. O ensino da LIBRAS na Educação Básica

5. Avaliação da escrita do aluno com surdez

6. Intervenção do intérprete da língua de sinais no contexto pedagógico

7. Interfaces entre a LIBRAS e a Língua Portuguesa e as práticas de ensino

8. Educação bilíngue-bicultural e a construção da identidade surda

9. Processos de ensino e aprendizagem da LIBRAS

10. Interfaces entre a LIBRAS a escrita em Língua Portuguesa

Matéria/Área de Conhecimento: Ensino de Língua e Literatura Inglesa

1. Metodologias, pressupostos e abordagens para o ensino de língua e literatura inglesa

2. História e práticas de ensino de língua inglesa no Brasil

3. Os Parâmetros Curriculares Nacionais e o ensino e aprendizagem de língua e 

literatura inglesa

4. Linguística aplicada e os processos de ensino e aprendizagem de língua inglesa

5. Interações entre pesquisa e ensino como práticas de intervenção na docência de 

língua e literatura inglesa

6. Novas tecnologias no ensino de língua inglesa

7. Peculiaridades do ensino de língua inglesa para estudantes brasileiros

8. Uso da música, do cinema e de outras artes no ensino de língua inglesa

9. Diferentes gêneros literários e ensino de língua inglesa

10. Procedimentos e crenças e suas repercussões no ensino de língua inglesa

Matéria/Área de Conhecimento: Ensino de Matemática

1. Da disciplinaridade à interdisciplinaridade no ensino da Matemática: desafios e 

possibilidades

2. Concepções de ensino-aprendizagem da Matemática

3. Filosofia da educação Matemática

4. Psicologia da educação Matemática

5. Educação Matemática no contexto da educação de jovens e adultos
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6. Etnomatemática e outros aspectos sociais e culturais da matemática

7. A trigonometria na educação básica: ensino e pesquisa

8. Funções na Educação Básica: ensino e pesquisa

9. Análise combinatória na Educação Básica: ensino e pesquisa

10. Números negativos na Educação Básica: ensino e pesquisa

Matéria/Área de Conhecimento: Historiografia e Crítica Cultural e Literária

1. Literatura e História: tensões, interações e perspectivas

2. Crítica literária e cultural nos séculos XIX e XX

3. Historiografia literária e crítica cultural na cena contemporânea

4. Crítica-biográfica: teorias e leituras críticas

5. Crítica literária e crítica cultural e as culturas de mídias

6. Diferentes perspectivas e performances no cenário da crítica literária e da crítica 

cultural contemporâneas

7. Literatura, crítica e imaginação histórica: fronteiras e interfaces

8. Crítica literária e cultural em jornais no século XX

9. A crítica literária e cultural e os documentos de memória cultural

10. Crítica literária e crítica cultural: autoria e recepção

Matéria/Área de Conhecimento: Literatura Portuguesa

1. Pós-colonialidade e diáspora em literaturas africanas de língua portuguesa

2. A moderna literatura portuguesa em Fernando Pessoa

3. Relações entre literatura e sociedade desencadeadas pelo neo-realismo português

4. Tendências literárias contemporâneas em prosa em Portugal

5. Movimentos literários contemporâneos no campo da poesia em países africanos de 

Língua Portuguesa

6. O lirismo-galego português e as novelas de cavalaria na literatura portuguesa

7. A historiografia de Fernão Lopes

8. A lírica de Luis Vaz de Camões

9. O teatro de Gil Vicente

10. O romantismo na literatura portuguesa


