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Objetivos
- Conhecer abordagens e concepções sobre a docência articulando-as aos conceitos de saberes, processos
formativos e desenvolvimento profissional implicados nos diferentes níveis de ensino a partir de pesquisas nacionais e
internacionais.
- (Re)construir possíveis concepções sobre docência, redes de conhecimentos e seus múltiplos contextos.
- Reconhecer a diversidade de perspectivas conceituais sobre o campo da docência e suas pesquisas na
contemporaneidade.

Conteúdo Programático

PROGRAMA
Reinvenção da docência, a partir das políticas públicas e dos saberes necessários ao desenvolvimento profissional a partir das redes de
conhecimentos. (Re)construir possíveis concepções e práxis sobre docência a partir de seus contextos, destacando-se os processos formativos e
as redes de conhecimento que envolvem o ser professor
TEMÁTICA 1 - Tecer fios teórico-conceituais sobre a docência em diversos níveis a partir de redes de conhecimento nacionais e internacionais.
TEMÁTICA 2- Problematizar a docência, seus saberes, as redes de conhecimento e seus contextos a partir da diversidades de redes
latinoamericanas e europeias.
TEMÁTICA 3 - Problematizar a docência, os processos formativos e o consequente desenvolvimento profissional a partir da diversidades de
estudos e suas relações com as redes de conhecimento leste-oeste (america latina e africa), norte-sul (américa latina, america do norte e europa).
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