
Disciplinas concentradas oferecidas em dezembro de 2018 – PPGE 

 

 

Orientações para matrícula: 

Alunos regulares: 

 A matrícula será realizada no primeiro dia de aula. 

 Alunos especiais devem apresentar no primeiro dia de aula: 

 Formulário de inscrição preenchido e assinado, disponível 

em: https://www.dac.unicamp.br/sistemas/formularios/inscricao_discipli

nas_eventuais_pos_aut.php 

 Cópia frente e verso do diploma de graduação autenticado. 

 

 

 

FE-196-Turma A - Seminário Especial Concentrado I: “Redes de Proteção 

Social e Resiliência” 

  

Professora Visitante: Professora Dr.ª Eliane Cleonice Alves Precoma. 

 

Período: 04 e 06 de dezembro das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 

horas.  

Horário: 9:00 as 12:00 às e das 14:00 às 17:00 horas 

Carga Horária: 15 horas Créditos: 01. 

Vagas: 25 alunos regulares e 10 alunos especiais 

Local: Faculdade de Educação / Unicamp – salas: no dia 04/12/18 Sala da 

Congregação e no dia 06/12/18 na sala NAE (LAE) 

(Sala da congregação - Prédio Principal - Bloco E, Térreo / Sala NAE (LAE) - 1o. 

andar bloco D - Prédio Principal). 

 

Ementa: A disciplina visa analisar e discutir as representações sobre redes de 

proteção social e resiliência sob a ótica de pessoas que as vivenciam, 

considerando as contribuições da abordagem do método clínico piagetiano.  

Concepção da Escuta Ativa e Amorosa como abordagem pedagógico-social 

https://www.dac.unicamp.br/sistemas/formularios/inscricao_disciplinas_eventuais_pos_aut.php
https://www.dac.unicamp.br/sistemas/formularios/inscricao_disciplinas_eventuais_pos_aut.php


junto aos grupos em situação de vulnerabilidade social, tais como, crianças e 

adolescentes em situação de acolhimento e pessoas em situação de rua. 

 

FE-198- Turma A – Seminário Especial Concentrado III: Continuidade  e 

Descontinuidade Educativa  da Educação das Crianças de 0-10 anos em 

creches, pré-escolas e anos iniciais: Interlocuções entre o Brasil e Itália. 

Profªs Visitantes: Profªs. Drªs:  Agnese Infantino e Franca Giuliana Maria 

Antonia Zuccoli. 

Período: 03 a 14 de dezembro de 2018. 

Horário: 19h00 às 21h00 . 

Carga Horária: 45 hs. Créditos: 03. 

Vagas: 30 alunos regulares e 20 estudantes especiais. 

Local: Salão Nobre nos dias 03/04/05/06/07/13 e 14/12/2018. 

Sala LL-02 nos dias 10/11 e 12/12/2018 

Ementa: A disciplina visa explorar as continuidades/descontinuidades e rupturas 

educativas e didáticas de modo a pensar Pedagogias para as crianças de zero 

a dez anos, que tenham como eixo a infância, não o/a aluno/a. 


