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Diretrizes gerais para a elaboração de proposta de Curso de Curta Duração: 

 

1. Sobre o proponente dos Curso de Curta Duração 
a) O coordenador de uma proposta de Curso de Curta Duração deve ter nível de pós-

graduação concluído; 

b) Um Curso de Curta Duração poderá ser ministrado por até duas/dois 

professoras/es. 

 

2. Sobre o Curso de Curta Duração 
2.1 O Curso de Curta Duração deverá versar sobre temáticas que contemplem:  

 

a) Ensino e relações étnico-raciais nas perspectivas pós e decoloniais;  

b) Pós-colonialidade e fundamentos da educação nas relações étnico-raciais;  

c) Relações étnico-raciais, interculturalidades e processos de ensino-aprendizagem; 

d) Metodologias de Estudo e Pesquisa;  

e) Escrita de textos acadêmicos; 

f) Currículo na perspectiva da diferença;  

g) Estudos filosóficos e contribuições para a educação. 

 

2.2 O Curso de Curta Duração deverá ser planejado para até quatro dias de aula com 

duração de 4 horas; 

2.3 As propostas de Curso de Curta Duração devem conter informações sobre: 

 

a) A/O proponente: nome completo, vínculo institucional, link para currículo 

Lattes, e-mail;  

b) O curso: Título, ementa resumida (até 2500 caracteres), 

Justificativa do Curso (até 2000 caracteres), Cronograma do Curso para três 

dias; Número de vagas; Bibliografia Básica; 

c) Deve-se indicar, também, se recursos eletrônicos (datashow e 

som) serão utilizados; 

d) As propostas devem ser enviadas até o dia 10 de Março, devendo ser 

desenvolvidas até 04 de Maio de 2019. 

 

3. Sobre a seleção de propostas 
a) A análise das propostas será realizada por Comissão designada para este fim;  

b) O resultado da análise das propostas será divulgado em 

https://www.ufsb.edu.br/ppger/ a partir do dia 12 de Março de 2019;  

c) O proponente terá autonomia para definir os assuntos e abordagens de cada tema 

tratado no Curso de Curta Duração, e os conteúdos são de sua exclusiva 

responsabilidade.  

 

4. Certificados  

a) Os ministrantes de um Curso de Curta Duração receberão um Certificado no 

último dia do Curso. 

 

5. Email para inscrição:  

ppger.csc@gmail.com 
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mailto:ppger.csc@gmail.com

