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FACULDADE DE EDUCAÇÃO  

RETIFICAÇÃO No Edital FEUSP nº 70/2019, publicado no D.O.E. de 12 de setembro de 2019, 

Seção I, página 371 onde se lê: ”... EDM5171 - Tendências Contemporâneas na Formação de 

Professores e no Currículo Programa: 1. Perspectivas na formação e na atuação de professores. 

Bases da formação e da atuação docente. 2. Os processos de ensinar e aprender. 3. O ensino 

como prática social complexa. 4. A aula – espaço de interações entre os integrantes do processo 

de ensino-aprendizagem. 5. O campo do currículo: diferentes perspectivas. - Currículo e 

conhecimento. - Currículo e diversidade. - A produção de propostas curriculares no Brasil. O 

concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no Regimento Geral da Universidade de São 

Paulo e no Regimento da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo...”. Leia-se: 

“...EDM5171 - Tendências Contemporâneas na Formação de Professores e no Currículo 

Programa: 1. Perspectivas na formação e na atuação de professores. Bases da formação e da 

atuação docente. 2. Os processos de ensinar e aprender. 3. O ensino como prática social 

complexa. 4. A aula – espaço de interações entre os integrantes do processo de ensino- -

aprendizagem. 5. O campo do currículo: diferentes perspectivas. - Currículo e conhecimento. - 

Currículo e diversidade. - A produção de propostas curriculares no Brasil. EDM5181 – Conteúdo: 

1. Os estudos ligados à sociolinguística – a gênese do conceito de código. 2. O desenvolvimento 

do conceito de código e sua relação com o discurso pedagógico e prática pedagógica. 3. Modelos 

pedagógicos: pedagogia visível e invisível. 4. Recontextualização – campos e agentes. 5. Sobre o 

conhecimento: discurso horizontal e vertical. 6. A sociedade totalmente pedagogizada. O 

concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no Regimento Geral da Universidade de São 

Paulo e no Regimento da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo...”. 


