ESCOLA DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, EDUCAÇÃO, ARTES E
HUMANIDADES
CURSOS DE HISTÓRIA, LETRAS PORTUGUÊS-INGLÊS, LETRAS PORTUGUÊS
E PEDAGOGIA

REGULAMENTO
Artigo 1º. Com vistas a efetivar o compromisso com metodologias inovadoras e
projetos interdisciplinares e promover o desenvolvimento acadêmico e profissional
dos estudantes, será aplicada a avaliação interdisciplinar referente à A5, no
semestre de 2020.1, para as sétimas séries dos cursos de História, Letras
Português-Inglês, Letras Português e Pedagogia.
Artigo 2º. A avaliação prevista neste Regulamento será aplicada às turmas HIS7NA,
LETI7NA, LETP7NA, PED-JM7MA e PED7NA, abordando os seguintes conteúdos:
TURMA
HIS7NA

LETI7NA

LETP7NA

CONTEÚDOS
Teoria e Metodologia da História;
Ensino de História;
Planejamento, organização e gestão escolar;
Gestão democrática educacional.
Análise poética;
Romantismo;
Era vitoriana;
Shakespeare;
O teatro e a poesia na era moderna;
As questões do Colonialismo e do Pós-Colonialismo;
A prosa como avenida para as questões histórico-políticas da África;
Mia Couto, Paulina Chiziane e a literatura moçambicana;
A diáspora e as identidades culturais não-fixas;
Mestiçagem, Hibridismo e Crioulização;
Vozes da África fora da África: a literatura afro-americana;
Identidade e formação social; Transversal é cultura;
Religião;
Tecnologia e ensino.
Educação Visual;
Coesão e coerência;
Papel do revisor/editor;
Revisão de texto;
Intertextualidade;

PED-JM7MA

PED7NA

Concepções de Texto;
Anatomia da mensagem visual;
Discurso;
Polifonia;
Gêneros discursivos;
Planejamento, organização e gestão escolar;
Gestão democrática educacional;
Pesquisa educacional;
Fundamentação epistemológica implicada nos estudos teórico-práticos, na
investigação e na reflexão crítica no campo da educação;
Produção e difusão do conhecimento científico no campo da educação.
História da Educação;
Políticas de Infância e Linguagens expressivas na infância;
Práticas educativas para o processo de aprendizagem de crianças Planejamento e
avaliação educacional;
Planejamento e avaliação do ensino e da aprendizagem;
Teorias e práticas de currículo;
Implementação e avaliação de currículos, programas educacionais e projetos
político-pedagógicos;
Planejamento, organização e gestão em espaços não escolares.
Planejamento e avaliação educacional;
Planejamento e avaliação do ensino e da aprendizagem;
Teorias e práticas de currículo;
Implementação e avaliação de currículos, programas educacionais e projetos
político-pedagógicos;
Planejamento, organização e gestão em espaços não escolares.

Artigo 3º. A prova interdisciplinar ocorrerá no dia 18 de junho de 2020, de forma
remota, via Blackboard.
§ 1º Não será possível realizar a prova interdisciplinar em período diferente do
previsto.
§ 2º Para os que não realizarem a prova interdisciplinar, a avaliação
substitutiva (A6) servirá como reposição.
Artigo 4º. A sessão de realização da prova terá duração máxima de 2 horas e será
iniciada a partir das 09h00 para as turmas do turno matutino e 19h00 para as turmas
do turno noturno.
Parágrafo único. Uma vez iniciada a prova, não haverá possibilidade de
realizar nova tentativa ou realizar a prova em sessões alternadas.
Artigo 5º. A prova consistirá em 20 (vinte) questões de múltipla escolha, valendo
10,0 pontos.

§ 1º Cada questão valerá 0,5 ponto e apresentará cinco opções de resposta,
das quais apenas uma estará correta.
§ 2º A nota da prova interdisciplinar será atribuída a todas as disciplinas em
que o estudante estiver matriculado no semestre 2020.1, com exceção das
disciplinas de estágio e das disciplinas online.
Artigo 6º. As notas serão disponibilizadas no dia 19 de junho de 2020.
Artigo 7º. Estudantes que necessitarem de atendimento especializado ou de
adaptações para realização da prova deverão comunicar a Coordenação do Curso
com, no mínimo, 07 dias de antecedência ao início do período de aplicação da prova
previsto no Artigo 3º.
Artigo 8º. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso.
Natal/RN, 02 de junho de 2020.
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