
Código Nome CHT T E L Ementa Código Nome CHT T E L Ementa

ECH07240 Psicologia da Educação (Química) 60 30 0 30

Introdução à Psicologia da Educação. 

Introdução à Psicologia do desenvolvimento. 

Criança. Características e problemas gerais; 

O adolescente. Introdução à psicologia da 

aprendizagem.

ECH07118 Psicologia da Educação  (Ciências Biológicas) 60 60 0 0

Introdução à Psicologia da Educação. 

Introdução à Psicologia do desenvolvimento. 

Criança. Características e problemas gerais; 

O adolescente. Introdução à psicologia da 

aprendizagem.

ECH10059 Psicologia da Educação (Física) 60 60 0 0

Introdução à Psicologia da Educação. 

Introdução à Psicologia do desenvolvimento. 

Criança. Características e problemas gerais; 

O adolescente. Introdução à psicologia da 

aprendizagem.

ECH09924 Psicologia da Educação (Matemática) 60 60 0 0

Introdução à Psicologia da Educação. 

Introdução à Psicologia do desenvolvimento. 

Criança. Características e problemas gerais; 

O adolescente. Introdução à psicologia da 

aprendizagem.

ECH09937

Fundamentos Histórico-Filosóficos da Educação 

(Química) 60 60 0 0

História da educação. Filosofia da educação. 

Sociologia da educação. Correntes do 

pensamento e tendências pedagógicas. 

Questões atuais da educação. Diversidade, 

gênero, relações étnorraciais e ambientais.

ECH09954

Fundamentos Histórico-Filosóficos da Educação 

(Ciências Biológicas) 60 60 0 0

História da educação. Filosofia da educação. 

Sociologia da educação. Correntes do 

pensamento e tendências pedagógicas. 

Questões atuais da educação. Diversidade, 

gênero, relações étnorraciais e ambientais.

ECH06966

Fundamentos Histórico-Filosóficos da Educação 

(Matemática e Física) 60 60 0 0

História da educação. Filosofia da educação. 

Sociologia da educação. Correntes do 

pensamento e tendências pedagógicas. 

Questões atuais da educação. Diversidade, 

gênero, relações étnorraciais e ambientais.

História da educação. Filosofia 

da educação. Sociologia da 

educação. Correntes do 

pensamento e tendências 

pedagógicas. Questões atuais 

da educação. Diversidade, 

gênero, relações étnorraciais e 

ambientais.

TABELA DE EQUIVALÊNCIA DE DISCIPLINAS (Departamento de Educação e Ciências Humanas)

ECH06966(

Código que 

prevalece)

Fundamentos Histórico-Filosóficos da Educação 60 60 0 0

Psicologia da Educação  

ECH07118 

(Código que 

prevalece)

Introdução à Psicologia da 

Educação. Introdução à 

Psicologia do desenvolvimento. 

Criança. Características e 

problemas gerais; O 

adolescente. Introdução à 

psicologia da aprendizagem.

60 60 0 0

Dados da(s) disciplina(s) Equivalente(s) Dados da disciplina que permanece 



ECH10134

Política e Organização da Educação Básica 

(Ciências Biológicas) 60 60 0 0

A configuração histórica do Estado Brasileiro. 

A função social da educação e definição da 

política educacional. Estado e planejamento 

educacional: centralização/descentralização, 

público/privado e quantidade/qualidade. 

Organização, financiamento, gestão e 

avaliação da Educação Básica. Política de 

formação de professores no Brasil. Política 

Educacional no Espírito Santo. Políticas 

públicas etnicorraciais. Diversidade e 

Gênero.

ECH10828

Política e Organização da Educação Básica 

(Física) 60 60 0 0

A configuração histórica do Estado Brasileiro. 

A função social da educação e definição da 

política educacional. Estado e planejamento 

educacional: centralização/descentralização, 

público/privado e quantidade/qualidade. 

Organização, financiamento, gestão e 

avaliação da Educação Básica. Política de 

formação de professores no Brasil. Política 

Educacional no Espírito Santo. Políticas 

públicas etnicorraciais. Diversidade e 

Gênero.

ECH10578

Política e Organização da Educação Básica 

(Mtemática) 60 60 0 0

A configuração histórica do Estado Brasileiro. 

A função social da educação e definição da 

política educacional. Estado e planejamento 

educacional: centralização/descentralização, 

público/privado e quantidade/qualidade. 

Organização, financiamento, gestão e 

avaliação da Educação Básica. Política de 

formação de professores no Brasil. Política 

Educacional no Espírito Santo. Políticas 

públicas etnicorraciais. Diversidade e 

Gênero.

ECH10144

Política e Organização da Educação Básica 

(Química) 60 60 0 0

A configuração histórica do Estado Brasileiro. 

A função social da educação e definição da 

política educacional. Estado e planejamento 

educacional: centralização/descentralização, 

público/privado e quantidade/qualidade. 

Organização, financiamento, gestão e 

avaliação da Educação Básica. Política de 

formação de professores no Brasil. Política 

Educacional no Espírito Santo. Políticas 

públicas etnicorraciais. Diversidade e 

Gênero.

ECH10885 Currículo e Formação Docente (Química) 60 60 0 0

Fundamentos do currículo. Teorias 

curriculares. Currículo escolar. Abordagens 

contemporâneas: temáticas de gênero, 

etnicorraciais e ambientais. Etnociências. 

Formação para a docência.

Fundamentos do currículo. 

Teorias curriculares. Currículo 

escolar. Abordagens 

contemporâneas: temáticas de 

gênero, etnicorraciais e 

ambientais. Etnociências. 

Formação para a docência.

ECH10590 

(Código que 

prevalece)

Currículo e Formação Docente 60 60 0 0

ECH10144(

Código que 

prevalece)

Política e Organização da Educação Básica 60 60 0 0

A configuração histórica do 

Estado Brasileiro. A função 

social da educação e definição 

da política educacional. Estado 

e planejamento educacional: 

centralização/descentralização, 

público/privado e 

quantidade/qualidade. 

Organização, financiamento, 

gestão e avaliação da 

Educação Básica. Política de 

formação de professores no 

Brasil. Política Educacional no 

Espírito Santo. Políticas 

públicas etnicorraciais. 

Diversidade e Gênero.



ECH10590

Currículo e Formação Docente (Ciências 

Biológicas) 60 60 0 0

Fundamentos do currículo. Teorias 

curriculares. Currículo escolar. Abordagens 

contemporâneas: temáticas de gênero, 

etnicorraciais e ambientais. Etnociências. 

Formação para a docência.

[NOVA] Currículo e Formação Docente (Pedagogia) 60 60 0 0

Fundamentos do currículo. Teorias 

curriculares. Currículo escolar. Abordagens 

contemporâneas: temáticas de gênero, 

etnicorraciais e ambientais. Etnociências. 

Formação para a docência.

ECH10142 Currículo e Formação Docente (Matemática) 60 60 0 0

Fundamentos do currículo. Teorias 

curriculares. Currículo escolar. Abordagens 

contemporâneas: temáticas de gênero, 

etnicorraciais e ambientais. Etnociências. 

Formação para a docência.

ECH10206 Currículo e Formação Docente (Física) 60 60 0 0

Fundamentos do currículo. Teorias 

curriculares. Currículo escolar. Abordagens 

contemporâneas: temáticas de gênero, 

etnicorraciais e ambientais. Etnociências. 

Formação para a docência.

ECH10685 Didática (Matemática) 60 45 15 0

Educação: concepções atuais. Relações 

entre Ciência, Tecnologia, Sociedade, 

Ambiente e Educação. Abordagens do 

processo de ensino-aprendizagem. 

Componentes do processo de ensino-

aprendizagem: planejamento, objetivos, 

conteúdos, metodologia, recursos e 

avaliação. Relação professor-aluno.

ECH10408 Didática (Ciências Biológicas) 60 60 0 0

Educação: concepções atuais. Relações 

entre Ciência, Tecnologia, Sociedade, 

Ambiente e Educação. Abordagens do 

processo de ensino-aprendizagem. 

Componentes do processo de ensino-

aprendizagem: planejamento, objetivos, 

conteúdos, metodologia, recursos e 

avaliação. Relação professor-aluno.

ECH10655 Didática (Física) 60 60 0 0

Educação: concepções atuais. Relações 

entre Ciência, Tecnologia, Sociedade, 

Ambiente e Educação. Abordagens do 

processo de ensino-aprendizagem. 

Componentes do processo de ensino-

aprendizagem: planejamento, objetivos, 

conteúdos, metodologia, recursos e 

avaliação. Relação professor-aluno.

Fundamentos do currículo. 

Teorias curriculares. Currículo 

escolar. Abordagens 

contemporâneas: temáticas de 

gênero, etnicorraciais e 

ambientais. Etnociências. 

Formação para a docência.

ECH10408 

(Código que 

prevalece)

Didática 60 60 0 0

Educação: concepções atuais. 

Relações entre Ciência, 

Tecnologia, Sociedade, 

Ambiente e Educação. 

Abordagens do processo de 

ensino-aprendizagem. 

Componentes do processo de 

ensino-aprendizagem: 

planejamento, objetivos, 

conteúdos, metodologia, 

recursos e avaliação. Relação 

professor-aluno. 

ECH10590 

(Código que 

prevalece)

Currículo e Formação Docente 60 60 0 0



ECH10502 Didática (Química) 60 60 0 0

Educação: concepções atuais. Relações 

entre Ciência, Tecnologia, Sociedade, 

Ambiente e Educação. Abordagens do 

processo de ensino-aprendizagem. 

Componentes do processo de ensino-

aprendizagem: planejamento, objetivos, 

conteúdos, metodologia, recursos e 

avaliação. Relação professor-aluno.

ECH10729 Educação e Inclusão (Química) 60 60 0 0

Diferentes abordagens sobre Educação e 

diversidade. A diversidade humana e as 

relações etnicorraciais, culturais e 

ambientais. Perspectivas histórico-culturais e 

psicossociais. Legislação e políticas públicas 

em educação especial no Brasil e no Espírito 

Santo. Os sujeitos da educação. O cotidiano 

educacional, o contexto escolar, a 

diversidade e a escola inclusiva.

ECH10800 Educação e Inclusão (Ciências Biológicas) 60 60 0 0

Diferentes abordagens sobre Educação e 

diversidade. A diversidade humana e as 

relações etnicorraciais, culturais e 

ambientais. Perspectivas histórico-culturais e 

psicossociais. Legislação e políticas públicas 

em educação especial no Brasil e no Espírito 

Santo. Os sujeitos da educação. O cotidiano 

educacional, o contexto escolar, a 

diversidade e a escola inclusiva.

ECH10929 Educação e Inclusão (Física) 60 60 0 0

Diferentes abordagens sobre Educação e 

diversidade. A diversidade humana e as 

relações etnicorraciais, culturais e 

ambientais. Perspectivas histórico-culturais e 

psicossociais. Legislação e políticas públicas 

em educação especial no Brasil e no Espírito 

Santo. Os sujeitos da educação. O cotidiano 

educacional, o contexto escolar, a 

diversidade e a escola inclusiva.

ECH10854 Educação e Inclusão (Matemática)

Diferentes abordagens sobre Educação e 

diversidade. A diversidade humana e as 

relações etnicorraciais, culturais e 

ambientais. Perspectivas histórico-culturais e 

psicossociais. Legislação e políticas públicas 

em educação especial no Brasil e no Espírito 

Santo. Os sujeitos da educação. O cotidiano 

educacional, o contexto escolar, a 

diversidade e a escola inclusiva.

15 0

Diferentes abordagens sobre 

Educação e diversidade. A 

diversidade humana e as 

relações etnicorraciais, 

culturais e ambientais. 

Perspectivas histórico-culturais 

e psicossociais. Legislação e 

políticas públicas em educação 

especial no Brasil e no Espírito 

Santo. Os sujeitos da 

educação. O cotidiano 

educacional, o contexto 

escolar, a diversidade e a 

escola inclusiva.

ECH10854 

(Código que 

prevalece)

Educação e Inclusão 60 45

ECH10408 

(Código que 

prevalece)

Didática 60 60 0 0

Educação: concepções atuais. 

Relações entre Ciência, 

Tecnologia, Sociedade, 

Ambiente e Educação. 

Abordagens do processo de 

ensino-aprendizagem. 

Componentes do processo de 

ensino-aprendizagem: 

planejamento, objetivos, 

conteúdos, metodologia, 

recursos e avaliação. Relação 

professor-aluno. 



ECH10760 Libras (Ciências Biológicas) 60 60 0 0

Ensino, aplicação e difusão da Língua 

Brasileira de Sinais como meio de 

comunicação objetiva e utilização corrente 

das comunidades surdas do Brasil; Trajetória 

histórica da Língua Brasileira de Sinais - 

Libras; a Libras como fator de inclusão social 

da pessoa surda; a Libras no contexto legal e 

educacional; o ensino das Libras; Introduzir o 

ouvinte à Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) e a modalidade diferenciada para a 

comunicação (gestual-visual). Criar 

oportunidades para a prática de LIBRAS e 

ampliar conhecimento dos aspectos da 

cultura do mundo surdo.

ECH11373 Libras (Física) 60 60 0 0

Ensino, aplicação e difusão da Língua 

Brasileira de Sinais como meio de 

comunicação objetiva e utilização corrente 

das comunidades surdas do Brasil; Trajetória 

histórica da Língua Brasileira de Sinais - 

Libras; a Libras como fator de inclusão social 

da pessoa surda; a Libras no contexto legal e 

educacional; o ensino das Libras; Introduzir o 

ouvinte à Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) e a modalidade diferenciada para a 

comunicação (gestual-visual). Criar 

oportunidades para a prática de LIBRAS e 

ampliar conhecimento dos aspectos da 

cultura do mundo surdo.

ECH11393 Libras (Matemática) 60 45 15 0

Ensino, aplicação e difusão da Língua 

Brasileira de Sinais como meio de 

comunicação objetiva e utilização corrente 

das comunidades surdas do Brasil; Trajetória 

histórica da Língua Brasileira de Sinais - 

Libras; a Libras como fator de inclusão social 

da pessoa surda; a Libras no contexto legal e 

educacional; o ensino das Libras; Introduzir o 

ouvinte à Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) e a modalidade diferenciada para a 

comunicação (gestual-visual). Criar 

oportunidades para a prática de LIBRAS e 

ampliar conhecimento dos aspectos da 

cultura do mundo surdo.

0

Ensino, aplicação e difusão da 

Língua Brasileira de Sinais 

como meio de comunicação 

objetiva e utilização corrente 

das comunidades surdas do 

Brasil; Trajetória histórica da 

Língua Brasileira de Sinais - 

Libras; a Libras como fator de 

inclusão social da pessoa 

surda; a Libras no contexto 

legal e educacional; o ensino 

da Libras. 

ECH12032 

(Código que 

prevalece)

60 0Libras 60



ECH12032 Libras (Pedagogia) 60 60 0 0

Ensino, aplicação e difusão da Língua 

Brasileira de Sinais como meio de 

comunicação objetiva e utilização corrente 

das comunidades surdas do Brasil; Trajetória 

histórica da Língua Brasileira de Sinais; a 

Libras como fator de inclusão social da 

pessoa surda; a Libras no contexto legal e 

educacional; o ensino da Libras

ECH11568 Libras (Química) 60 30 0 30

Ensino, aplicação e difusão da Língua 

Brasileira de Sinais como meio de 

comunicação objetiva e utilização corrente 

das comunidades surdas do Brasil; Trajetória 

histórica da Língua Brasileira de Sinais - 

Libras; a Libras como fator de inclusão social 

da pessoa surda; a Libras no contexto legal e 

educacional; o ensino das Libras; Introduzir o 

ouvinte à Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) e a modalidade diferenciada para a 

comunicação (gestual-visual). Criar 

oportunidades para a prática de LIBRAS e 

ampliar conhecimento dos aspectos da 

cultura do mundo surdo.

ECH08093

Ciências Humanas e Sociais (Eng. de 

Computação) 45 45 0 0

Introdução ao estudo das ciências humanas e 

sociais. Aspectos constitutivos das ciências 

humanas e sociais: trabalho, cultura e 

socialização. Relações raciais e étnicas. 

Sexualidade e gênero. As ciências humanas 

e sociais eas transformações 

contemporâneas. As contradições sociais do 

trabalho e da produção econômica e 

tecnológica. Desenvolvimento econômico e 

meio-ambiente. 

ECH08091

iências Humanas e Sociais (Eng. Petróleo e Eng. 

Química) 45 30 15 0

Introdução ao estudo das ciências humanas e 

sociais. Aspectos constitutivos das ciências 

humanas e sociais: trabalho, cultura e 

socialização. Relações raciais e étnicas. 

Sexualidade e gênero. As ciências humanas 

e sociais eas transformações 

contemporâneas. As contradições sociais do 

trabalho e da produção econômica e 

tecnológica. Desenvolvimento econômico e 

meio-ambiente. 

0

Ensino, aplicação e difusão da 

Língua Brasileira de Sinais 

como meio de comunicação 

objetiva e utilização corrente 

das comunidades surdas do 

Brasil; Trajetória histórica da 

Língua Brasileira de Sinais - 

Libras; a Libras como fator de 

inclusão social da pessoa 

surda; a Libras no contexto 

legal e educacional; o ensino 

da Libras. 

ECH12032 

(Código que 

prevalece)

60 0

Introdução ao estudo das 

ciências humanas e sociais. 

Aspectos constitutivos das 

ciências humanas e sociais: 

trabalho, cultura e socialização. 

Relações raciais e étnicas. 

Sexualidade e gênero. As 

ciências humanas e sociais eas 

transformações 

contemporâneas. As 

contradições sociais do 

trabalho e da produção 

econômica e tecnológica. 

Desenvolvimento econômico e 

meio-ambiente. 

ECH08093 

(Código que 

prevalece)

Ciências Humanas e Sociais 45 45 0 0

Libras 60



ECH08092 Ciências Humanas e Sociais (Eng. de Produção) 45 30 15 0

Introdução ao estudo das ciências humanas e 

sociais. Aspectos constitutivos das ciências 

humanas e sociais: trabalho, cultura e 

socialização. Relações raciais e étnicas. 

Sexualidade e gênero. As ciências humanas 

e sociais eas transformações 

contemporâneas. As contradições sociais do 

trabalho e da produção econômica e 

tecnológica. Desenvolvimento econômico e 

meio-ambiente. 

Introdução ao estudo das 

ciências humanas e sociais. 

Aspectos constitutivos das 

ciências humanas e sociais: 

trabalho, cultura e socialização. 

Relações raciais e étnicas. 

Sexualidade e gênero. As 

ciências humanas e sociais eas 

transformações 

contemporâneas. As 

contradições sociais do 

trabalho e da produção 

econômica e tecnológica. 

Desenvolvimento econômico e 

meio-ambiente. 

ECH08093 

(Código que 

prevalece)

Ciências Humanas e Sociais 45 45 0 0
















