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PLANO DE DOCÊNCIA POR ATIVIDADE REMOTA 

DOCENTE: Professora Doutora Rosangela Aparecida Hilário 

CURSO: Pedagogia 

DISCIPLINA: Gènero e Sexualidade na Formação dos Professores 

CARGA HORÁRIA: 40 horas CRÉDITOS: 02 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 09 de fevereiro a 25 de maio de 2021 

EMENTA: Relações sociais de gênero e divisão sexual do trabalho: conceitos; Igualdades e desigualdades 
nas relações de trabalho; A dominação masculina como sujeição dos demais sexos ou gêneros; A relação 
da mulher com o capital simbólico e o ensino: relações teóricas. A ética masculina e a masculinidade 
tóxica: desafios para uma sociedade isonômica. Identidade docente e relações de gênero; Organização 
docente e relações de gênero; Trajetórias escolares de meninos e meninas e inserção de jovens no 
mercado de trabalho. 

2. Objetivos Gerais: 

Debater a questão da construção histórica do conceito de gênero, suas aplicabilidades nos movimentos de 
opressão e resistência na sociedade contemporânea assim como suas implicações nos processos de 
ensino, aprendizagem, relação escola-sociedade, formação inicial e continuada de professores no âmbito 
da prática docente e pesquisa em Ciências da Educação. 

3. Objetivos Específicos:  

a- Introduzir o debate sobre gênero na formação dos professores como profilaxia a atos/ações que 
provocam machismo, sexismo e masculinidade tóxica; 

b- Compreender alguns dos conceitos e terminologias que cercam os estudos de gênero nos dias em 
curso; 
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c- Buscar mais equidade nas relações estabelecidas no exercício da docência com vistas a diminuir a 
distância que cercam as oportunidades entre meninos e meninas; 

d- Introduzir o conceito de Interseccionalidade e seu significado para corpos periféricos e dissidentes. 
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DATA/AULA CONTEÚDO ATIVIDADE FERRAMENTA 
(MEIOS 

EDUCACIONAIS) 

DESCRIÇÃO DA 
EXECUÇÃO 

(SÍNCRONA OU 
ASSÍNCRONA) 

 

09/02/2021 I- Conceitos 

basilares nos estudos de 

gênero:. 

Exposição 
dialogada; 

Procurador Igor 
Veloso 

Google meeting 
Texto de apoio: 
Google meeting 
Texto de apoio 

Sincrona e assincrona: roda de conversa 
por meio do google meet e leitura de  
textos com referência a esse momento 
especifico vivenciado por diferentes 
estudantes em todo o mundo. 
As atividades sincronas terão o tempo de 

duas horas com dez minutos de intervalo 

entre uma atividade e outra. 
05 horas no total 

16/03/2021 II- Por um cotidiano 

escolar transgressivo: 

quando corpos trans 

interrogam as práticas 

curriculares 

 Exposição 
dialogada 

Professor 
Cleverton 
Reikdal 

Google meeting 
Texto de apoio: 
II- Por um 

cotidiano escolar 
transgressivo: quando 
corpos trans interrogam 

as práticas curriculares 
 

Sincrona e assincrona: roda de conversa 
por meio do google meet e leitura de  
textos com referência a esse momento 
especifico vivenciado por diferentes 
estudantes em todo o mundo. 
As atividades sincronas terão o tempo de 

duas horas com dez minutos de intervalo 
entre uma atividade e outra. 
05 horas no total 
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20/03/2021 II- Gênero e sexualidade na 
formação de professores. 

Exposição 
dialogada 

Professor Dr. 
Jonas Alves da 

Silva Junior 

Google meeting 
Texto de apoio: 
http://www.periodicost
este.ufma.br/index.php
/cadernosdepesquisa/ar
ticle/download/4631/2
552 

Sincrona e assincrona: roda de conversa 
por meio do google meet e leitura de  
textos com referência a esse momento 
especifico vivenciado por diferentes 
estudantes em todo o mundo. 
As atividades sincronas terão o tempo de 
duas horas com dez minutos de intervalo 
entre uma atividade e outra. 
05 horas no total 

23/02/2021 III - O desenvolvimento da 
divisão social e exclusão a 
partir raça e gênero. 

Exposição 
dialogada 

Google Meeting Sincrona e assincrona: roda de conversa 
por meio do google meet e leitura de 
textos com referência a esse momento 
especifico vivenciado por diferentes 

estudantes em todo o mundo. 
As atividades sincronas terão o tempo de 
duas horas com dez minutos de intervalo 

entre uma atividade e outra. 
05 horas no total. 

 

02/03/2020 
III- Corpos 

desobedientes na 
escola: limites  e 
oportunidades 

didáticas 

Alexandre 
Bortolini/ 

O video desta encontro 
estará disponível no 
SIGAA para ser assistido 

posteriormente. 
Texto de apoio:  

Sincrona e assincrona: roda de conversa 
por meio do google meet e leitura de 
textos com referência a esse momento 

especifico vivenciado por diferentes 
estudantes em todo o mundo. 
As atividades sincronas terão o tempo de 
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    duas horas com dez minutos de intervalo 
entre uma atividade e outra. 
05 horas no total 

 

 

11/03/2021 
V- Reminiscências das 

infâncias desobedientes: 
ensaio sobre o controle 

escolar da (homo) 
sexualidade 

Exposição 
dialogada e roda 
de conversa 
Professor João 

Gomes Junior 

Video ficará disponível 
no SIGAA para consulta 
posterior 
Texto de apoio: 
Educação remota 

emergencial: elementos 
para políticas públicas na 
educação brasileira em 
tempos de Covid-19 
 

https://www.aunirede.or 
g.br/revista/index.php/e 
mrede/article/view/621 

Sincrona e assincrona: roda de conversa 
por meio do google meet e leitura de 
textos com referência a esse momento 
especifico vivenciado por diferentes 
estudantes em todo o mundo. 

As atividades sincronas terão o tempo de 
duas horas com dez minutos de intervalo 
entre uma atividade e outra. 
05 horas de atividades no total 

16/03/2021 VI- Interseccionalidade, 
formação de professoras e 

desenvolvimento social 

Exposição 
dialogada e roda 
de covnersa. 

Claudia Reis 

Video disponível 
noSIGAA para consulta 
posterior 

Texto de apoio: 
https://preprints.scielo.o
rg/index.php/scielo/prep
rint/view/660 

Sincrona e assincrona: roda de conversa 
por meio do google meet e leitura de 
textos com referência a esse momento 
especifico vivenciado por diferentes 

estudantes em todo o mundo. 
As atividades sincronas terão o tempo de 
duas horas com dez minutos de intervalo 
entre uma atividade e outra. 
05 horas no total 

23/03/2021 VII- Sala de aula 
virtual 

Texto de apoio: 
EDUCAÇÃO EM 
TEMPOS DE 
PANDEMIA NO 
BRASIL: 
SABERESFAZERES 

Sincrona e assincrona: roda de conversa 
por meio do google meet e leitura de 
textos com referência a esse momento 
especifico vivenciado por diferentes 

estudantes em todo o mundo. 
As atividades sincronas terão o tempo de 

http://www.aunirede.or/
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   ESCOLARES EM 
EXPOSIÇÃO NAS 
REDES 

duas horas com dez minutos de intervalo 
entre uma atividade e outra. 
05 horas no total 

 

30/03/2021 VIII- A dominação 
masculina como sujeição 

dos demais sexos ou 
gêneros 

 

Sala de aula 
virtual com roda 

de conversa 
Rafael Ademir 

Texto de apoio: 
IMPACTOS DA 
PANDEMIA DA 
COVID-19 NA 
EDUCAÇÃO 

BRASILEIRA E SEUS 
REFLEXOS NAS 
POLÍTICAS E 
ORIENTAÇÕES 
CURRICULARES 

Sincrona e assincrona: roda de conversa 
por meio do google meet e leitura de 
textos com referência a esse momento 
especifico vivenciado por diferentes 
estudantes em todo o mundo. 

As atividades sincronas terão o tempo de 
duas horas com dez minutos de intervalo 
entre uma atividade e outra. 
05 horas no total 

06/04/2021 IX- Crianças pretas: entre a 
resistência e o 

pertencimento na escola de 
educação básica 

Sala de aula 

virtual. 

Valdênia 
Menegon 

Texto de apoio:  Sincrona e assincrona: roda de conversa 
por meio do google meet e leitura de 
textos com referência a esse momento 
especifico vivenciado por diferentes 

estudantes em todo o mundo. 
As atividades sincronas terão o tempo de 
duas horas com dez minutos de intervalo 

entre uma atividade e outra. 
05 horas no total 

13/04/2021 X Feminilidades  
Masculinidades Pretas, 
Educação e desenvolvimento 
social: o feminismo negro 
em debate  

Barbara Munhoz https://www.scielo.br/
scielo.php?pid=S0104-
026X2017000100073
&script=sci_arttext&tl
ng=pt 

Sincrona e assincrona: roda de conversa 
por meio do google meet e leitura de 
textos com referência a esse momento 
especifico vivenciado por diferentes 

estudantes em todo o mundo. 
As atividades sincronas terão o tempo de 
duas horas com dez minutos de intervalo 
entre uma atividade e outra. 
05 horas no total 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

Núcleo de Ciências Humanas - NCH 

End: Br 364, Km 9,5 Sentido Rio Branco-ACRE. 
CEP: 76801-059 – Porto Velho/RO 

NCH UNIR. GESTÃO: AgoraWal. Walterlina Brasil. Diretora. 

 

 

Educação. Arte. Cultura. Memória. História. Linguagens. Diversidade. 

20/04/2021  

Avaliação I 
  Entregue até as 23h59 minutos valerá 

quarenta pontos de 100 possiveis. 
 

27/04/2021     

04/05/2011     

11/05/2021 Entrega do relatório de 

produção da continuidade do 
semestre I/2020. 
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OBJETIVOS: 
 

• Possibilitar a reflexão sobre a organização do trabalho pedagógico e gestão escolar, ocupando-se de elementos teórico-práticos que 

desvelem situações correspondentes ao desafio de atuação profissional em unidades escolares; 

• Interpretar as especificidades da escola como espaço de produção de conhecimento e trabalho; 

• Compreender a importância de um Plano de Gestão adequado as especificidades da comunidade escolar diante dos desafios de manter a 

segurança sanitária para o retorno presencial e manter as expectativas e realdiades de cada comunidade diante do “novo normal”; 

• Buscar o entendimento das variáveis da autonomia da escola em contextos multifacetados; 

• Refletir sobre o impacto da Gestão Democrática nas rotinas pedagógicas para organização dos tempos e espaços pós isolamento social, 

sobretudo, no que diz respeito ao uso de metodologias hibridas para ensino aprendizagem. 

 
AVALIAÇÃO 

 

• A avaliação será desenvolvida de forma processual e contínua, tal e qual previsto na legislação especifica da Universidade Federal de 

Rondônia a resolução 242/97, com base nos seguintes critérios, adaptados para esse momento especifico de aulas remotas em função do 

isolamentos social necessário para vencer ao desafio imposto pela pandemia da covid 19. Assim as avaliações seguirão a seguin te 

organização: 

• Três critérios com os resultados convertidos em notas 

• Avaliação de Disciplina: todas as atividades desenvolvidas são convertidas em uma pontuação; 

• AS: resultado da pontuação obtida no conjunto das atividades desenvolvidas em sala de aula; 

• AF: Avaliação formal resultado de um momento formal e especifico e com correção convertida em forma de nota; 
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• Monitoramento permanente das atividades desenvolvidas neste momento de exceção por meio de atividades assincronas e síncronas; 

• Nota final composta pela média aritmética obtida pelos critérios avaliativos. 

• O material de apoio foi organizado de acordo com o desafios impostos pela epidemia da covid 19: são textos contidos no scielo  e que 

debatem propostas , limites e contradições sobre o “novo normal”, que será preciso organizar para esperançar comunidades escolares 

sobre o futuro a ser organizado de maneira hibrida e ubiqua. 

Obs. Apresentado em Reunião Extraordinária do Colegiado do Departamento de Ciências da Educação em 04/02/2021 

O Plano de Ensino pode ser modificado no processo em função da dinâmica das necessidades do sistema de ensino remoto adotado em função 

do isolamento social exigido pela pandemia do covid 19. 

 
 
 
 

 

 
 
 

Professora Doutora Rosangela Aparecida Hilário 
Ministrante da Disciplina 


