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ESTADO DE ALAGOAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS – UNEAL
RETIFICAÇÃO N.º 02 DO EDITAL N.º 010/2013 – REITORIA
O Reitor da Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
considerando orientação da Comissão de Seleção instituída pela Portaria n.º 167/2013-REITORIA, de 05 de setembro
de 2013, publicada no Diário Oficial do Estado em 06 de setembro de 2013, RETIFICA o presente Edital, alterando os
itens abaixo discriminados:
1. No Anexo II – Tabela dos pontos para a prova didática, na coluna PONTOS PARA A PROVA DIDÁTICA,
em virtude do equívoco identificado na relação dos pontos dos códigos 12 e 13, permutar os pontos 1, 2, 3,
4, 5 e 6 entre estes dois códigos, ficando assim redefinidos:
a. CÓDIGO 12:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Filosofia da educação no Brasil;
Cultura, política e educação no Brasil;
O problema do Conhecimento: racionalismo e empirismo
As concepções históricas de homem, de sociedade e de natureza e sua influência nas correntes
filosóficas da educação;
O papel da filosofia da educação na formação docente;
História da educação: espaços, saberes e práticas escolares em diferentes sujeitos;
Expressão da multidimensionalidade do processo de ensino-aprendizagem em seus diferentes elementos:
objetivos, conteúdos, métodos, planejamento e avaliação;
Estudos das concepções e práticas de avaliação na perspectiva da construção do conhecimento;
Procedimentos e instrumentos de avaliação;
Relação entre as políticas educacionais e a avaliação da aprendizagem.

b. CÓDIGO 13:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pressupostos históricos, filosóficos e sociais da Didática;
Conceitos e concepções em Didática;
Tendências Pedagógicas no Brasil;
Relação Educação/Sociedade e Pedagogia/Didática;
Tipologia de conteúdos e sua relação com os objetivos e avaliação;
A Didática com relação aos currículos críticos e pós-críticos;
A questão da alienação: na produção, no consumo e na educação;
Crise do capitalismo e teoria educacional no Brasil;
Desenvolvimento do processo educacional brasileiro: as práticas educativas, as teorias pedagógicas e a
organização do ensino no contexto da sociedade brasileira, nos períodos colonial, monárquico e
republicano;
10. A organização do ensino e o contexto sócio-político após 1980 aos dias atuais.

Arapiraca, 25 de setembro de 2013.
Jairo José Campos da Costa
Reitor da UNEAL
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